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Vážení kolegové, 
 
tak jako tomu bývá každý rok i letos si Vám s blížícím se koncem roku dovolujeme zaslat některé základní 
informace nezbytné pro dobrou spolupráci Výkonného výboru se sdruženými subjekty našeho svazu.  Stále však 
platí, že veškeré informace týkající se Českého svazu silového trojboje, resp. jeho sdružených subjektů najdete 
na oficiálních webových stránkách svazu (http://powerlifting.cstv.cz).  
 
Valné shromáždění IPF (7.11.2011, Plzeň) 
Valné shromáždění IPF hostil jako pořadatel letošního mistrovství světa v silovém trojboji mužů a žen v Plzni 
Český svaz silového trojboje. 
V úvodu tohoto shromáždění si delegáti vyslechli zprávy představitelů jednotlivých regionálních federací a 
komisí včetně zprávy o hospodaření IPF. Bylo konstatováno, že postupně dochází k naplňování Strategického 
plánu IPF, kde největší prioritou je stále boj proti dopingu. Pro zefektivnění této aktivity bylo v uplynulém 
období zavedeno navýšení mimosoutěžních antidopingových testů. Výsledkem veškerých aktivit IPF v této 
oblasti bylo vylepšení statistiky výsledků dopingových kontrol v roce 2011.  
K naplňování Strategického plánu IPF došlo také v oblasti propagace IPF, a to i zásluhou ČSST, který se stal ve 
spolupráci s agenturou Taurus, nejvýznamnějším pořadatelem kvalitních evropských i světových soutěží. Na 
každé z těchto soutěží byl realizován, vysoce kvalitní internetový přenos, který shlédlo několik desítek tisíc 
diváků v rámci živého vysílání.. 
Delegáti Valného shromáždění IPF zvolili nový Výkonný výbor IPF, jehož členové budou ve svých funkcích 
působit nadcházející čtyři roky. Jejich hlavním úkolem bude pokračovat v plnění Strategického plánu IPF a dále 
v plnění požadavků  Mezinárodního olympijského výboru ve snaze o zařazení silového trojboje do olympijského 
hnutí. 
 
Změna korespondenční adresy ČSST 
Připomínáme, že došlo ke změně korespondenční adresy ČSST na: 
Miroslav Vacek 
Ke Strouze 2498 
288 02 Nymburk 
 
Změna telefonického kontaktu na sekretářku ČSST 
Připomínáme, že sekretářka ČSST má nové telefonní číslo, které je 723 370 479. 
 
Korespondence 
Vzhledem k tomu, že převážná většina korespondence mezi ČSST a jeho sdruženými subjekty probíhá výhradně 
elektronickou poštou, dovolujeme si požádat veškeré sdružené subjekty o kontrolu svých e-mailových adres 
uvedených na webových stránkách svazu. Dále si dovolujeme požádat zástupce těch subjektů, kteří ještě svou e-
mailovou adresu nenahlásili, aby tak ve vlastním zájmu neprodleně učinili. Emailovou adresu, případně její 
opravu, je možné nahlásit na korespondenční adresu svazu - Český svaz silového trojboje, Ke Strouze 2498, 288 
02 Nymburk nebo elektronickou poštou na adresu cpf@powerlifting.cz. Veškeré výše uvedené informace je 
možné nahlásit i telefonicky na sekretariát svazu slečně Černíkové na tel.č. 723 370 479. 
 
Kalendář soutěží na rok 2012 
V souvislosti s kalendářem soutěží na rok 2012 bychom chtěli upozornit, že v rámci podpory talentované 
mládeže bude i nadále pokračovat spolupráce se Slovenskou asociací kulturistiky, fitness a silového trojboje 
(SAKFST), která se týká možnosti startu českých dorostenců a juniorů na otevřeném mistrovství Slovenska 
dorostenců a juniorů v silovém trojboji a naopak, že slovenští dorostenci a junioři mohou startovat na mistrovství 
ČR. Zájemci o start na mistrovství Slovenska se mohou hlásit 30 dnů před konáním soutěže předsedovi 
Reprezentační komise ČSST panu Milanu Špinglovi na e-mail: freezer26@seznam.cz nebo telefonicky na mobil: 
č. 722 509 180. Stejná pravidla platí i pro dorostence a juniory, kteří se chtějí zúčastnit pohárové soutěže 
GRAND PRIX SLOVAKIA v silovém trojboji. 
Dále upozorňujeme, že došlo proti návrhu kalendáře soutěží na rok 2012 zveřejněnému na webových stránkách 
ČSST ke změně termínů pořádání těchto soutěží: 
Mistrovství  oblasti Západních Čech (TJ Baník Sokolov, TJ Spartak Chodov) – správný termín 28.1.2012 
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Mistrovství oblasti Východních Čech (změna pořadatele: TJ Sokol Nymburk) – správný termín 11.2.2012 
Mistrovství Čech v benčpresu (Sporting Apis Praha) – správný termín 4.2.2012 
Kalendář soutěží ČSST na rok 2012 zasíláme jako přílohu tohoto dokumentu. 
 
Informace o  soutěžích 
Upozorňujeme, že veškeré informace týkající se soutěží zahrnutých do kalendáře soutěží ČSST najdete na 
webových stránkách ČSST http://powerlifting.cstv.cz. Propozice soutěží ani nominace závodníků a rozhodčích  
na tyto soutěže nebudou  zasílány poštou. 
 
Roční členský příspěvek sdružených subjektů  (oddílů, klubů, fitnesscenter) 
V příloze zasíláme poštovní poukázku na uhrazení ročního členského příspěvku na rok 2012 ve výši 2000 Kč. 
Kromě povinných údajů je nezbytné vyplnit na poštovní poukázce kolonku „zpráva pro příjemce“ (bez 
diakritiky).  Zde musí být uveden název subjektu sdruženého v ČSST (oddílu, klubu, fitnesscentra či občanského 
sdružení), který příspěvek zasílá. Příspěvek je možné uhradit též převodem na účet svazu vedeném u GE Money 
Bank, a.s., č.ú.: 1724905504/0600. Zde musí být rovněž uveden ve zprávě pro příjemce název sdruženého 
subjektu, který příspěvek zasílá. Roční členský příspěvek je povinen uhradit každý sdružený subjekt v ČSST 
nejpozději do 20. ledna 2012. 
Závodníci ze sdružených subjektů, které nezaplatí členský příspěvek v daném termínu, nebudou připuštěni ke 
startu na žádné soutěži zahrnuté do kalendáře soutěží ČSST. 
 
Závodnické licence 
Závodnické licence jsou průběžně vystavovány novým závodníkům na základě žádostí zasílaných předsedy 
oddílů a sportovních klubů registrovaných u ČSST na adresu sekretariátu ČSST, Ke Strouze, 288 02 Nymburk. 
Pro úspěšné vyřízení žádosti je třeba zaslat fotografii závodníka, na které bude z druhé strany uvedeno jeho 
jméno, příjmení a rodné číslo. V žádosti nesmí chybět adresa, kam mají být vyhotovené licence zaslány.  
Žádosti o vystavení závodnických licencí spolu s fotografiemi a dalšími nezbytnými údaji pro jejich 
vystavení lze zasílat i v elektronické podobě na e-mailovou adresu ČSST cpf@powerlifting.cz. Každá fotografie 
musí být ve formátu "JPG" a musí být pojmenována příjmením a jménem vyfoceného závodníka.  
Poplatek za vystavení jedné závodnické licence činí 200 Kč a musí být uhrazen neprodleně po jejím obdržení 
poštovní poukázkou, která bude žadateli zaslána spolu s vystavenou licencí.  Poplatek za vystavení závodnické 
licence lze uhradit i na běžný účet ČSST vedený u  GE Money Bank a.s., číslo účtu: 1724905504/0600. V obou 
případech (platba složenkou i platba převodem) je nutné do zprávy pro příjemce uvádět název sdruženého 
subjektu ČSST (oddílu, klubu, fitnesscentra či občanského sdružení), jehož členům byly licence vystaveny. 
Pokud se licence vystavuje jednomu závodníkovi, do zprávy pro příjemce se uvádí jeho jméno.  
Držitelé závodnických licencí ČSST jsou oprávněni startovat na všech mistrovských soutěžích ČSST bezplatně. 
Závodníci bez závodnické licence nebudou připuštěni ke startu na žádné soutěži zahrnuté do kalendáře soutěží 
ČSST. 
 
Členská základna 
Základem pro zpracování statistiky členské základny ČSST jsou jmenné seznamy členů oddílů a klubů silového 
trojboje TJ a SK sdružených v regionálních sdruženích ČSTV. Tyto seznamy musí být každoročně 
aktualizovány  vždy k 31.12. daného kalendářního roku. Vzhledem k tomu, že stav členské základny ČSST je 
jedním z kritérií pro výpočet výše dotací našeho svazu, je nezbytné, aby všichni předsedové oddílů a klubů 
silového trojboje nahlásili na základě pokynů příslušného regionálního sdružení své členy (kód sportovního 
odvětví - silový trojboj) na svých TJ/SK.   
 
Dále si dovolujeme požádat všechny nesdružené subjekty v ČSTV včetně oddílů sdružených v České obci 
sokolské, aby také nahlásily svou členskou základnu. Je to rovněž kritérium pro výpočet dotací našeho svazu pro 
rok 2012. Pro úspěšné započtení členské základny je nezbytné zaslat v elektronické podobě na e-mailovou 
adresu ČSST cpf@powerlifting.cz seznam členů ve formátu „xls“, kde v prvním sloupci bude rodné číslo člena, 
ve druhém jméno člena a ve třetím jeho příjmení. Termín odeslání 20.1.2011.  
 
Příklad: 
721105/1721 Petr Václavík 
895322/0648 Dita Jasenetská 
 
Data o členské základně jsou využívána nejen ČSTV, ale i některými státními orgány a samosprávou, proto vás 
prosíme o zodpovědný přístup při vyplňování a zasílání těchto dat. 
 
Výzva českých sportovců poslancům Parlamentu ČR 
Děkujeme všem, kteří jste podpořili kampaň na podporu financování sportu „Hv ězdy nepadají z nebe“. 
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„Výzvu českých sportovců poslancům Parlamentu ČR“ na podporu budoucího finančního zajištění českého 
mládežnického sportu podpořilo více než 60 000 příznivců. Do této kampaně se zapojily oddíly, jednoty, 
sportovní svazy i sportovní organizace z celé České republiky.  
 
Polovinu z tohoto počtu tvořily speciální pohlednice obsahující text „Výzvy českých sportovců poslancům 
Parlamentu ČR“ , které upozorňovaly na kritickou situaci v souvislosti s financováním především 
mládežnického sportu. Zbývající sympatizanti se připojili ke kampani prostřednictvím elektronické pohlednice 
na webových stránkách www.hvezdynepadajiznebe.cz.  
Vysokou pozornost kampani věnovali také uživatelé sociální sítě Facebook, kde se s jejím obsahem a záměrem 
seznámilo 825 966 příznivců.  
 
„Výzvu českých sportovců poslancům Parlamentu ČR“ podpořilo také mnoho významných osobností české 
sportovní historie. Ze současných reprezentantů České republiky to byli například Barbora Špotáková, Petra 
Kvitová, Ondřej Synek, Lukáš Bauer, Miroslava Knapková, Vavřinec Hradilek, Michal Šlesingr, Ivana Večeřová 
a mnozí další.  
Z legend českého sportu se k „Výzvě“ přihlásili mj. Dana Zátopková, Věra Čáslavská, Jan Železný, Martin 
Doktor, Květa Pecková, Jan Kodeš, Jiří Daler, Tomáš Dvořák, Jiří Šlégr, Imrich Bugár, František Pospíšil, 
Milena Hübnerová-Rezková, Jaroslav Pouzar nebo trenéři Luděk Bukač či Lubor Blažek. 
 

 
 

 
Členové Výkonného výboru Českého svazu silového trojboje děkují všem členům za spolupráci 

v průběhu celého letošního roku a přejí krásné prožití vánočních svátků v atmosféře plné spokojenosti, 
pohody a radosti. 
Do nového roku 2012 přejí především pevné zdraví a mnoho úspěchů jak v osobním, tak i sportovním 
životě. 
 

Pevně věříme, že se Český svaz silového trojboje vyrovná za vaší vydatné podpory i v roce 2012 se 
všemi obtížnými podmínkami, které v současné době trápí celé sportovní prostředí a že jeho dlouholetá 
úspěšná tradice bude i nadále pokračovat. 
 
 
 
 
V Nymburce 15.12.2011 
       Za VV ČSST: 
         Miroslav Vacek, v.r. 
         předseda ČSST 


