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Pravidla pořádání  soutěží v silovém trojboji a v benčpresu zahrnutých do kalendáře soutěží 

Českého svazu silového trojboje 
(usnesení Výkonného výboru ČSST ze dne 16.2.2008 - novelizace 2012) 

 
 

1. Všeobecná ustanovení 

Mistrovské soutěže v silovém trojboji, benčpresu nebo pohárové soutěže v silovém trojboji nebo 
v některé z jeho disciplín zahrnuté do kalendáře soutěží ČSST mohou pořádat pouze pořadatelé, kteří 
jsou pověřeni VV ČSST a mají souhlas předsedy STK ČSST. Pořadatel si může k organizačnímu 
zajištění soutěže přizvat další subjekt, který s pořadatelem spolupracuje na smluvním základě. 
Pořádání soutěží je otázkou nabídky soutěží pořadatelům a následnou dohodou mezi STK ČSST a 
vybraným pořadatelem. Nabídku soutěží předkládá předseda STK ČSST nejpozději 6 měsíců před 
začátkem soutěžního období. Pořadatelé si vyberou soutěž, kterou chtějí pořádat, a nejlépe písemně 
požádají předsedu STK ČSST o její přidělení. V žádosti musí být uveden název soutěže, termín 
uspořádání soutěže, místo a způsob organizačního zajištění soutěže. VV ČSST potom přidělí soutěž 
pořadateli s nejvýhodnějšími podmínkami.  

 
2. Náklady na mistrovskou soutěž 
 
Pořadateli budou svazem proplaceny následující náklady: 
 
Nájemné za pronájem haly 
Nájemné za pronájem haly (sportoviště) bude uhrazeno na základě faktury pronajímatele ve výši 
maximálně 6.000 Kč/den. Faktura musí obsahovat veškeré předepsané náležitosti. Pokud pořadatel 
zjistí, že nájemné za pronájem sportoviště přesáhne výše uvedenou částku, je povinen toto neprodleně 
nahlásit v dostatečném termínu před konáním soutěže předsedovi svazu, který je oprávněn schválit 
výjimku. 

 
Náklady na technicko-organizační zabezpečení soutěže 

• nakladači (5 osob x 500 Kč)      2500 Kč 
• organizační pracovníci (2 osoby x 300 Kč)      600 Kč 
• služby IT (1 osoba)         800 Kč 
• zdravotní služba (1 osoba)        800 Kč 
• různé (doprava náčiní, nápoje pro potřebu dopingové kontroly)           do 500 Kč 

 
Náklady na rozhodčí a delegáta svazu 
 

a) soutěže v benčpresu 
• odměny rozhodčích a delegáta svazu jsou stanoveny dle počtu zúčastněných závodníků: 

- do počtu 70 závodníků       400 Kč 
- 71 a více závodníků      500 Kč 

• cestovné rozhodčích a delegáta  svazu          4 Kč/km 
• diety rozhodčích a delegáta svazu     100 Kč/den 
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b) soutěže v silovém trojboji 
• odměny rozhodčích a delegáta svazu jsou stanoveny dle počtu zúčastněných závodníků: 

- do počtu 40 závodníků       500 Kč 
- do počtu 50 závodníků      600 Kč 
- do počtu 60 závodníků      700 Kč 
- 61 a více závodníků      800 Kč  

• cestovné rozhodčích a delegáta  svazu          4 Kč/km 
• diety rozhodčích a delegáta svazu     100 Kč/den 

 
3. Zálohy a vyúčtování mistrovské soutěže 
Na pokrytí nákladů na uspořádání soutěže nebude svazem poskytnuta záloha. Veškeré náklady musí 
pořadatel hradit z vlastních zdrojů. Následně budou tyto náklady neprodleně pořadateli proplaceny 
proti předloženému vyúčtování a dodání všech účetních dokladů (každý náklad pořadatele musí být 
podložen účetním dokladem). Pořadatel je povinen oznámit číslo účtu, na které budou tyto náklady 
poukázány bankovním převodem z účtu svazu.  
 
Adresa pro zaslání vyúčtování:  

Miroslav Vacek 
Ke Strouze 2498 
288 02 Nymburk 

 
Veškeré formuláře potřebné k vyúčtování soutěže (cestovné rozhodčích, odměny rozhodčích, odměny 
nakladačů) jsou k dispozici na webových stránkách Českého svazu silového trojboje na adrese: 
http://powerlifting.cstv.cz/formulare.htm.  

   
4. Ostatní povinnosti pořadatele 
Pořadatel je povinen v odpovídajícím množství a na vlastní náklady zajistit veškeré formuláře 
potřebné pro organizaci soutěže (karta hlasatele, soutěžní lístky na jednotlivé disciplíny, startovní 
listina, kontrola osobního vybavení, zápis ze soutěže, výška stojanů). Veškeré tyto formuláře jsou 
k dispozici na webových stránkách Českého svazu silového trojboje na adrese: 
http://powerlifting.cstv.cz/formulare.htm.  
 
V rámci přípravy a pořádání soutěže je pořadatel povinen se řídit veškerými ustanoveními Pravidel 
silového trojboje IPF, Soutěžního řádu ČSST, Stanov ČSST a Směrnice pro kontrolu a postih dopingu 
ve sportu v ČR. 
Jakékoli změny výše uvedených ustanovení musí být předem projednány a schváleny předsedou 
svazu. 
 


