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VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ
1. Tento Soutěžní řád je nedílnou součástí pravidel silového trojboje a je závazný pro všechny pořadatele,
soutěžící, rozhodčí, činovníky, funkcionáře Českého svazu silového trojboje, z.s. (dále jen ČSST) a
zahraniční účastníky startující za podmínek stanovených tímto Soutěžním řádem.
2. Všechny soutěže silového trojboje v České republice (dále jen ČR), které jsou řízeny a organizovány ČSST,
se konají podle pravidel International Powerlifting Federation (dále jen IPF) a tohoto Soutěžního řádu.
3. Soutěžní řád nabývá platnost dnem 1.1.2021.

ČLÁNEK 1
Změny a doplňky
1. Změny a doplňky Pravidel silového trojboje a Soutěžního řádu je oprávněn vydávat pouze Výkonný výbor
(dále jen VV) ČSST, formou přílohy těchto dokumentů. Změny a doplňky pravidel IPF se provádí na základě
změn přijatých Technickou komisí IPF.
2. Změny a doplňky Soutěžního řádu navrhuje a schvaluje VV ČSST. O jejich přijetí je VV povinen informovat
členskou základnu.
3. Trvalé zakotvení změn do Soutěžního řádu podléhá schválení Valnou hromadou ČSST.
4. Změny nebo doplňky Soutěžního řádu nemající trvalý charakter vyhlašuje VV před začátkem soutěžního
období s určením doby jejich trvání (kalendář soutěží, výkonnostní třídy apod.).

ČLÁNEK 2
Soutěže a jejich dělení
1. Dělení soutěží podle disciplin
a)
b)
c)
d)

soutěže v trojboji
soutěže ve dřepu
soutěže v benčpresu
soutěže v mrtvém tahu

2. Dělení soutěží na individuální a kolektivní
a) soutěže jednotlivců
b) soutěže družstev
3. Dělení soutěží dle významu
3.1. Mezinárodní soutěže, ve kterých soutěžící reprezentují svoji zemi.
Mezinárodní soutěže se člení na:
•
•
•

národní soutěže se zahraniční účastí
mezinárodní soutěže pořádané v zahraničí
soutěže pořádané z pověření EPF/IPF na území ČR

3.2. Národní soutěže organizované ČSST na území ČR.
Národní soutěže se člení na:
a) Mistrovské soutěže jednotlivců
• mistrovství oblastí mužů a žen v silovém trojboji
• mistrovství oblastí dorostenců a juniorů v silovém trojboji
• mistrovství ČR (MČR) mužů, žen, dorostenců, juniorů a veteránů v silovém trojboji a benčpresu
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b) Mistrovské soutěže družstev
• Oblastní mistrovství
• Mistrovství ČR
3.3. Pohárové a propagační soutěže jednotlivců nebo družstev organizované ČSST na území ČR
3.4. Pohárové a propagační soutěže jednotlivců nebo družstev organizované jinými subjekty na území
ČR
3.5. Dělení dle sportovního vybavení
a) se speciálním podpůrným vybavením (dále jen EQ)
b) bez speciálního podpůrného vybavení (dále jen RAW)
Pro každé soutěžní období vydává Sportovně-technická komise (dále jen STK) ČSST kalendář soutěží. Kalendář
soutěží tvoří pro pořadatele nabídku národních soutěží. Nabídku vyhlašuje STK ČSST nejpozději 5 měsíců před
zahájením soutěžního období. Definitivní podobu kalendáře soutěží zveřejní STK ČSST po vyhodnocení
nabídek nejpozději do 60 dnů před zahájením soutěžního období s uvedením termínů soutěží a jejich pořadatelů.
Začátkem soutěžního období se rozumí datum první soutěže v kalendářním roce.

ČLÁNEK 3
Soutěže jednotlivců
V soutěžích jednotlivců závodí každý jednotlivec za svůj klub, oddíl, tělovýchovnou nebo tělocvičnou jednotu,
spolek a stát, který současně reprezentuje. Soutěžící jsou rozděleni dle pohlaví, věkových a hmotnostních
kategorií. Podle výkonu rozdělujeme soutěžící do výkonnostních tříd (dále jen VT).
1. Rozdělení soutěžící dle výkonnostních tříd
a) držitel elitní výkonnostní třídy
b) držitel mistrovské výkonnostní třídy
c) držitel první výkonnostní třídy
d) držitel druhé výkonnostní třídy
e) držitel třetí výkonnostní třídy

EVT
MVT
I. VT
II. VT
III. VT

Výkonnostní třída má platnost ode dne získání do konce následujícího roku.
2. Účast na soutěžích
a) Občané České republiky
•

členové ČSST jako soutěžící s příslušností subjektu sdruženého v ČSST, kteří mají vystavenu
závodnickou licenci a jejichž zastřešující subjekt (člen sdružený v ČSST) zaplatil stanovený
roční členský příspěvek. Roční členský příspěvek se platí jednorázově v termínu stanoveném
VV.
b) Zahraniční soutěžící mohou startovat pouze za následujících podmínek:
•
•
•

na základě podmínek uvedených v přestupním řádu
podle směrnic, Pravidel IPF a Soutěžního řádu ČSST
jako jednotlivec za svůj oddíl, klub, stát

Všichni zahraniční soutěžící musí mít povolení od své národní federace a jejich start podléhá schválení
VV ČSST.
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3. Závodnické licence (registrační průkazy)
Závodnické licence jsou sportovně-technické doklady umožňující start v soutěži. Jsou vydávány
sekretariátem svazu na žádost představitele klubu či oddílu, který je členem ČSST. Vystavení závodnické
licence podléhá správnímu poplatku, který stanoví VV ČSST. Licence jsou vydávány v průběhu každého
čtyřletého volebního období ČSST. Platnost licencí končí 31. prosince roku, který předchází roku volebnímu.
Závodnické licence jsou vlastnictvím ČSST. Licence obsahují předepsané údaje a mají stanovenou platnost
uvedenou na jejich lícové straně. Soutěžící je povinen předložit závodnickou licenci při prezentaci spolu
s průkazem totožnosti (občanský průkaz, cestovní pas nebo rodný list) a platnou lékařskou prohlídku na
závodnické licenci nebo formou samostatného dokumentu. Pokud soutěžící licenci při prezentaci nepředloží a
prohlásí, že mu byla ČSST řádně vydána, bude připuštěn k soutěži po složení kauce ve výši stanovené VV
ČSST pro dané soutěžní období. Kauce musí být složena k rukám delegáta ČSST proti vystavení potvrzení.
Delegát ČSST je povinen do 10 dnů po skončení soutěže prověřit registraci soutěžícího u ČSST a složenou
kauci neprodleně vrátit za předpokladu, že soutěžící je řádně registrován. V opačném případě kauce propadá
v plné výši ve prospěch ČSST a výsledky soutěžícího dosažené na dané soutěži budou anulovány. Prokázat se
lékařskou prohlídkou nelze elektronicky, je nutné, aby ji soutěžící měl fyzicky u sebe ke kontrole, aby mohl
soutěžit.
4. Mistrovské soutěže jednotlivců
Mohou to být soutěže v silovém trojboji nebo benčpresu. Konají se jednou v roce v termínech stanovených
kalendářem soutěží ČSST, který je závazný pro všechny pořadatele soutěží. Soutěžní období nemusí probíhat
v jednom kalendářním roce. Soutěže mohou proběhnout v předepsaných hmotnostních kategoriích nebo v
případě nízkého počtu startujících (méně než tři soutěžící) ve sloučených hmotnostních kategoriích. Sloučené
hmotnostní kategorie budou ustanoveny delegátem ČSST ihned po uplynutí termínu na podání přihlášek a
zveřejněny nejpozději 2 dny po tomto termínu na webových stránkách ČSST, případně jiných webových
stránkách zřízených za tímto účelem. V případě sloučení kategorií nemusí soutěžící splnit váhový limit
kategorie, do které se přihlásil. Musí však splnit limit stanovený pro danou sloučenou kategorii. Slučování
různých věkových kategorií a hmotnostních kategorií, které na sebe nenavazují, není možné. Ve sloučených
kategoriích budou výsledky soutěže stanoveny dle Wilksova koeficientu.
Nominace soutěžících na mistrovské soutěže
Základním pravidlem nominace je dosažený výkon v nižší soutěži, případně dosažení stanoveného limitu a
splnění VT pro daný stupeň soutěže. Návrh na nominace z postupových soutěží vypracovává STK ČSST,
návrh nominace reprezentace vypracovává Reprezentační komise ČSST ve spolupráci s trenérem státní
reprezentace dané věkové kategorie. Nominace schvaluje VV ČSST.
Postupový klíč pro nominace na mistrovské soutěže jednotlivců v silovém trojboji
a) Mistrovství oblastí mužů a žen - jsou základní postupové soutěže pro muže a ženy. Uskuteční se v
územních oblastech stanovených VV pro dané soutěžní období a daný typ soutěže (RAW a EQ). Počet
oblastí pro soutěže se speciálním podpůrným vybavením (EQ) nemusí být shodný s počtem oblastí bez
speciálního podpůrného vybavení (RAW). Soutěžící EVT a MVT se nemusí oblastních mistrovství
zúčastnit a postupují přímo na mistrovství České republiky.
Soutěžící mají právo účasti na jednom z mistrovství oblasti, zpravidla na tom mistrovství, které je
snadněji dostupné z místa jejich bydliště. V případě velkého počtu přihlášených soutěžících může
pověřený člen VV předisponovat některé z nich na jiné, méně obsazené oblastní mistrovství. Svoje
rozhodnutí musí soutěžícím oznámit nejpozději 2 dny před začátkem soutěže. Nejlepší soutěžící jsou
STK ČSST nominováni na mistrovství České republiky. V případě, že mistrovství České republiky
dorostenců a juniorů proběhne v následujícím roce po mistrovství oblasti, musí dorostenci, kteří budou
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v následujícím roce juniory, splnit za účelem postupu na mistrovství České republiky juniorů minimálně
III.VTJ ve své hmotnostní kategorii. Junioři, kteří budou v následujícím roce dospělí, musí splnit za
účelem postupu na mistrovství České republiky mužů a žen, které proběhne v následujícím roce,
minimálně II. VT mužů, resp. III. VT žen ve své hmotnostní kategorii.
b) Mistrovství oblastí dorostenců a juniorů – jsou základní postupové soutěže pro dorostence a juniory.
Pro dané soutěžní období mohou být vyhlášeny jako nominační soutěže pro oba typy soutěží (RAW a
EQ) nebo pouze pro jeden z nich. Počet oblastí pro dané soutěžní období a daný typ soutěže stanoví VV.
Soutěžící MVTD, EVTJ a MVTJ se nemusí mistrovství oblasti zúčastnit a postupují přímo na
mistrovství České republiky dorostenců a juniorů.
c) Mistrovství České republiky mužů a žen – zúčastní se soutěžící nominovaní STK ČSST z oblastních
mistrovství, případně z mistrovství České republiky dorostu, juniorů nebo masters. Přednostní postup
mají soutěžící EVT, MVT a I. VT, kteří mohou být doplněni soutěžícími II. VT. Ženy mohou být
nominovány i s III. VT žen za předpokladu, že se zúčastnily mistrovství oblasti. Muži s III. VT a bez
výkonnostní třídy a ženy bez výkonnostní třídy nemají právo účasti v žádném případě.
d) Mistrovství České republiky dorostenců a juniorů – zúčastní se soutěžící nominovaní STK ČSST z
mistrovství oblastí dorostenců a juniorů. Přednostní postup mají soutěžící MVTD, I.VTD, II.VTD,
EVTJ, MVTJ, I.VTJ, II.VTJ, kteří mohou být doplněni soutěžícími III. VTD a III.VTJ. Dorostenci a
junioři bez výkonnostní třídy nemají právo účasti v žádném případě.
Mistrovství České republiky dorostenců a juniorů může být pro dané soutěžní období a daný typ soutěže
(RAW nebo EQ) vyhlášeno jako otevřené pro všechny dorostence a juniory bez ohledu na VT.
e) Mistrovství České republiky veteránů – je otevřenou soutěží pro všechny veterány bez ohledu na VT.
Mistrovské soutěže jednotlivců v benčpresu
a) Otevřené mistrovství České republiky v benčpresu mužů a žen - právo účasti mají soutěžící, kteří
zahájí svůj základní pokus minimálně na úrovni III. VT dané hmotnostní kategorie dospělých daného
typu soutěže (EQ nebo RAW), pokud není stanoveno jinak. Limity jsou zveřejněny na webových
stránkách ČSST.
b) Otevřené mistrovství České republiky v benčpresu dorostenců, juniorů a veteránů – právo účasti
mají soutěžící, kteří zahájí svůj základní pokus minimálně na úrovni III. VT dané hmotnostní a věkové
kategorie daného typu soutěže (EQ nebo RAW) pokud není stanoveno jinak. Limity jsou zveřejněny na
webových stránkách ČSST.
Soutěže jednotlivců v silovém trojboji a v benčpresu řídí předseda STK ČSST, který zajistí zveřejnění
propozic a nominací.
Postupový klíč pro nominace na mistrovství Evropy a světa
Nejlepší soutěžící z mistrovství ČR mohou být nominováni na ME a MS. Tato nominace se řídí výkony
soutěžících, jejich zájmem, finanční náročností soutěže a možnostmi ČSST. Přednost mají soutěžící, kteří
mají předpoklad umístnění na úspěšném místě dle kriterií Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy,
případně ČSST. Účast nominovaných soutěžících na mezinárodních soutěžích nemusí být vždy na náklady
ČSST. O výši úhrady nákladů nominovaných reprezentantů rozhoduje VV ČSST a o svém rozhodnutí je
povinen reprezentanty informovat.
Soutěžící kategorie veteránů startují na vlastní náklady.
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Pravidla pro nominace soutěžících všech věkových kategorií na mistrovství Evropy a světa, kteří
nejsou členy základního výběru reprezentace ČR
a) Soutěžící může být nominován na základě výsledků dosažených na národních či mezinárodních
soutěžích za uplynulých 12 měsíců.
b) Nominovaný soutěžící startuje na vlastní náklady.
c) Soutěžící musí o svou předběžnou nominaci písemně požádat nejdéle 70 dnů před konáním MS/ME,
kterého se chce zúčastnit. Pokud tak neučiní, nemůže být zařazen do předběžné nominace. Žádost o
nominaci musí být zaslána předsedovi Reprezentační komise, kopie trenérovi státní reprezentace dané
věkové kategorie a musí v ní být uvedena hmotnostní kategorie, ve které chce soutěžící startovat.
d) Soutěžící musí svou účast na MS/ME, kterého se chce zúčastnit, písemně potvrdit nejdéle 30 dnů před
jeho konáním. Pokud tak neučiní, nemůže být zařazen do konečné nominace. Potvrzení účasti musí být
zasláno předsedovi Reprezentační komise, kopie trenérovi státní reprezentace dané věkové kategorie a
musí v něm být uvedena závazně hmotnostní kategorie, ve které chce soutěžící startovat.
e) Soutěžící musí nejdéle 15 dnů před konáním MS/ME, kterého se chce zúčastnit, zaplatit předepsané
startovné a dopingové poplatky a to na základě pokynů, které mu budou zaslány předsedou
Reprezentační komise. Spolu s těmito pokyny budou soutěžícímu zaslány veškeré informace týkající se
startu na MS/ME. Pokud soutěžící nezaplatí do stanoveného termínu startovné a dopingové poplatky,
může být ze soutěže odhlášen. Nezaplacení těchto poplatků může mít za následek jejich vymáhání na
soutěžícím, a to i přes jeho neúčast na soutěži.
f) Pokud bude soutěžící požadovat zajištění ubytování na MS/ME, musí svůj požadavek zaslat spolu
s potvrzením účasti na soutěži nejdéle 30 dnů před jejím konáním. V případě, že soutěžící, případně jeho
doprovod nevyužije objednané ubytování, mohou být po něm vymáhány sankční poplatky účtované
hotelem či pořadatelem MS/ME.
g) Všichni soutěžící, trenéři, rozhodčí a zástupci národních federací musí být na mezinárodní soutěži
ubytováni v oficiálním hotelu nebo musí zaplatit organizátorovi soutěže administrativní poplatek
v paušální výši stanovené Exekutivou IPF/EPF. Pokud tak neučiní, neobdrží akreditaci a budou
vyloučeni ze soutěže.
5. Pohárové soutěže
Pohárové soutěže musí probíhat podle Pravidel IPF a musí je rozhodovat kvalifikovaní rozhodčí. Jsou to
nemistrovské soutěže s otevřenou účastí. Mohou být vypsány jako soutěže v trojboji nebo jako soutěže v
jednotlivých disciplínách. Podmínky účasti vyhlašuje pořadatel, který může vydat omezující opatření (počet
soutěžících apod.), případně může požadovat startovné. Přihlášené soutěžící, kteří nebudou připuštěni k
soutěži, je pořadatel povinen včas informovat. Zaplacené startovné soutěžících, kteří se bez omluvy nedostaví
k soutěži, se nevrací a propadá ve prospěch pořadatele. Pořadatel je povinen vystavit doklad o zaplacení
startovného. Ustanovení o startovném a dalších odlišnostech od mistrovských soutěží musí být uvedeno
v propozicích soutěže, které pořadatel sám rozešle, případně požádá o zveřejnění na webových stránkách
ČSST. Každá pohárová soutěž konaná v rámci kalendáře soutěží ČSST musí být schválena předsedou STK
ČSST. Soutěže se nesmí zúčastnit soutěžící, trenéři, případně jiní funkcionáři, kteří jsou potrestáni zákazem
činnosti za dopingový prohřešek, či mají uložen jiný disciplinární trest. Za dodržování tohoto ustanovení je
zodpovědný pořadatel (seznam potrestaných soutěžících je k dispozici na webových stránkách ČSST).
Pořadatelé pohárových soutěží jsou povinni umožnit antidopingovým komisařům případně členům Exekutivy
Antidopingového výboru ČR (dále jen ADV ČR) na těchto soutěžích provedení testování sportovců
registrovaných v ČSST. Pořadatelé jsou dále povinni poskytnout ADV ČR o soutěži potřebné informace a
řídit se veškerými dalšími ustanoveními Směrnice pro kontrolu a postih dopingu ve sportu v ČR. V případě
porušení těchto ustanovení bude s pořadatelem zahájeno disciplinární řízení.
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Členové ČSST se mohou zúčastňovat i soutěží, které pořádá jiný subjekt než ČSST (IPF). V žádném případě
se nesmějí zúčastnit soutěže v silovém trojboji nebo v některé z jeho disciplín, kterou pořádá subjekt, který
nepodepsal Českou chartu proti dopingu, respektive, jehož mezinárodní federace není signatářem Světového
antidopingového kodexu.
6. Propagační soutěže
Propagační soutěže nemusí probíhat podle Pravidel IPF a nemusí je rozhodovat kvalifikovaní rozhodčí.
Slouží k náboru nových členů ČSST a k propagaci silového trojboje. Mohou být vypsány jako soutěže v
trojboji nebo jako soutěže v jednotlivých disciplínách. Na těchto soutěžích může být požadováno startovné, a
to za podmínek, jako na soutěžích pohárových. Propagačních soutěží se nemohou zúčastnit soutěžící, trenéři,
případně jiní funkcionáři, kteří jsou potrestáni zákazem činnosti za dopingový prohřešek, či mají uložen jiný
disciplinární trest. Za dodržování tohoto ustanovení je zodpovědný pořadatel (seznam potrestaných
soutěžících je k dispozici na webových stránkách ČSST).
Pořadatelé propagačních soutěží jsou povinni umožnit antidopingovým komisařům případně členům
Exekutivy Antidopingového výboru ČR na těchto soutěžích provedení testování sportovců registrovaných v
ČSST. Pořadatelé jsou dále povinni poskytnout ADV ČR o soutěži potřebné informace a řídit se veškerými
dalšími ustanoveními Směrnice pro kontrolu a postih dopingu ve sportu v ČR. V případě porušení těchto
ustanovení bude s pořadatelem zahájeno disciplinární řízení.
Pravidla pro pořádání pohárových a propagačních soutěží
Veškeré pohárové a propagační soutěže v silovém trojboji nebo v jeho jednotlivých disciplínách, které nejsou
zahrnuty v kalendáři soutěží Českého svazu silového trojboje a jejichž pořadateli jsou sdružené nebo
nesdružené subjekty ČSST, mohou být pořádány pouze se souhlasem Výkonného výboru ČSST a musí být
pořádány v souladu se Soutěžním řádem a Stanovami ČSST. Žádost o souhlas s pořádáním pohárové nebo
propagační soutěže musí být zaslána pořadatelem nejpozději 30 dnů před jejím pořádáním na sekretariát
ČSST. Součástí žádosti musí být kontaktní adresa žadatele a propozice soutěže. Propozice nemusí obsahovat
veškeré údaje dle Soutěžního řádu ČSST, musí však obsahovat název případně jméno pořadatele, datum a
místo konání soutěže. Výkonný výbor ČSST je do 7 dnů od doručení žádosti povinen vydat rozhodnutí, jehož
výsledek bude žadateli neprodleně sdělen. Veškeré schválené pohárové a propagační soutěže, které nejsou
zahrnuty v kalendáři soutěží ČSST, budou zveřejněny na oficiálních webových stránkách ČSST.
Účast registrovaných sportovců a členů ČSST na neschválených soutěžích může mít za následek disciplinární
řízení.

ČLÁNEK 4
Soutěže družstev
Soutěže družstev jsou soutěže, ve kterých soutěží kolektivy o daném počtu soutěžících podle pravidel IPF a
Soutěžního řádu ČSST. Mohou být jednokolové nebo vícekolové. Za družstvo se považuje kolektiv o daném
počtu soutěžících. Na soutěžích družstev všech úrovní mohou spolu startovat muži i ženy.
1. Složení družstva
V každém družstvu startují 4 soutěžící v libovolných hmotnostních kategoriích. Každé družstvo musí mít
svého vedoucího (nemusí být soutěžícím), jehož jméno musí být uvedeno v přihlášce do soutěže. Vedoucí
odpovídá za družstvo po všech stránkách a vystupuje ve styku s rozhodčími a ostatními činovníky soutěže.
Za smíšené družstvo se považuje kolektiv, ve kterém spolu startují muži a ženy. Pokud není samostatně
vyhlášena soutěž žen, mohou startovat smíšená družstva na všech stupních soutěží.
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Přihlášky na soutěže družstev se zasílají řediteli soutěže v termínu stanoveném v propozicích. Přihláška pro
každé družstvo musí obsahovat údaje dle Soutěžního řádu včetně uvedení jmen maximálně dvou náhradníků.
Termín pořádání mistrovství družstev oblastí musí předcházet termínu pořádání mistrovství ČR družstev.
V průběhu soutěžního období nesmí soutěžící startovat za různá družstva. Na mistrovství ČR družstev musí
rozhodčí rozdělit soutěžící jednoho družstva tak, aby mělo v každé skupině minimálně jednoho soutěžícího.
Pokud soutěžící z jakéhokoli důvodu při prezentaci nepředloží závodnickou licenci a prohlásí, že mu byla
řádně ČSST vydána, bude připuštěn k soutěži po složení kauce ve výši stanovené VV ČSST pro dané
soutěžní období. Kauce musí být složena k rukám delegáta ČSST proti vystavení potvrzení. Delegát ČSST je
povinen do 10 dnů po skončení soutěže prověřit registraci soutěžícího u ČSST a složenou kauci neprodleně
vrátit za předpokladu, že soutěžící je řádně registrován. V opačném případě kauce propadá v plné výši ve
prospěch ČSST a výsledky soutěžícího dosažené na dané soutěži budou anulovány. Avšak bez předložení
platné zdravotní prohlídky (například na samostatném dokumentu) nemůže být k soutěži připuštěn.
2. Klasifikace
a) Podmínky klasifikace
•

Hodnocena jsou družstva, která nastoupí do soutěže. Družstvo, které nenastoupí do soutěže, je
diskvalifikováno.

b) Způsob klasifikace
•

•

•

Do výsledku družstva se započítávají nejlepší přepočtené výkony všech zúčastněných soutěžící
zaokrouhlené na 2 desetinná místa. Pokud soutěžící nemá v některé z disciplín platný pokus,
pokračuje v soutěži. Do celkového součtu se mu započítávají nejlepší výkony z disciplín, ve kterých
dosáhl platného pokusu.
Výpočet výsledků se provádí pomocí Wilksových koeficientů. Družstvo s nejvyšším přepočteným
výkonem obsadí první místo. Ostatní družstva se řadí za něj podle dosaženého přepočteného výkonu.
V případě rovnosti přepočtených výkonů získává lepší umístění družstvo s celkovou nižší tělesnou
hmotností.
V případě vícekolové soutěže družstev se celkovým vítězem stává družstvo s nejvyšším součtem
přepočtených výkonů ze všech kol.

c) Klasifikace na mezinárodních soutěžích družstev probíhá podle pravidel IPF, pokud není propozicemi
soutěže stanoveno jinak.
d) Postup a sestup:
•
•
•
•

Diskvalifikované družstvo z mistrovství České republiky družstev nepokračuje v soutěži a je
v příštím soutěžním období přeřazeno do základní soutěže a je považováno za sestupující.
Družstva, která se na mistrovství České republiky družstev umístí na posledních čtyřech místech,
sestupují do nižší mistrovské soutěže družstev, za předpokladu, že dosáhnou horšího přepočteného
výkonu, než družstva postupující z nižší mistrovské soutěže družstev.
Na mistrovství České republiky družstev mohou postoupit nejlepší 4 družstva z mistrovství družstev
oblasti za předpokladu, že dosáhnou lepšího přepočteného výkonu, než sestupující družstva
z mistrovství České republiky družstev.
Pokud je v soutěži diskvalifikováno více družstev, než je výše stanovený počet sestupujících
družstev, bude jejich počet doplněn větším počtem nejlepších postupujících družstev.
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ČLÁNEK 5
Schvalování soutěží
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. Pořádání soutěží bez pověření VV ČSST, bez schválení předsedou STK
ČSST a účast na nich má za následek postihy uložené disciplinární komisí ČSST jak pořadatelům, tak
soutěžícím.

ČLÁNEK 6
Pořádání soutěží
1. Mezinárodní soutěže
O přidělení pořadatelství mezinárodních soutěží do České republiky může žádat výhradně VV ČSST
prostřednictvím zmocněného zástupce v souladu s platnou legislativou EPF/IPF. Pokud Exekutiva EPF/IPF
přidělí ČSST pořadatelství mezinárodní soutěže, rozhoduje o všech záležitostech spojených s tímto
pořadatelstvím VV ČSST.
2. Národní soutěže
a) Národní soutěže jednotlivců – mohou pořádat subjekty, které mají souhlas STK ČSST. Pořadatel si
může k organizačnímu zajištění soutěže přizvat další subjekt, který potom s pořadatelem spolupracuje na
smluvním základě. Pořádání soutěží je otázkou nabídky soutěží pořadatelům a následnou dohodou mezi
STK ČSST a vybraným pořadatelem. Nabídku soutěží provádí 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. Přidělení soutěže probíhá na smluvním základě. Neúspěšným
kandidátům je nabídnuta jiná soutěž, nebo stejná soutěž v jiném roce. V případě, že o mistrovskou
soutěž neprojeví zájem žádný pořadatel, je povinen její uspořádání zajistit VV ČSST.
b) Národní soutěže družstev – mohou pořádat subjekty, které mají souhlas STK ČSST. Soutěže družstev
jsou přidělovány pořadatelům za stejných podmínek jako soutěže jednotlivců.
V případě, že se nenajde pořadatel některé ze soutěží družstev, může být soutěž pro daný rok zrušena.

ČLÁNEK 7
Odložení, zrušení soutěže
Odložení soutěže
Pokud pořadatel nemůže ze závažných důvodů dodržet termín pořádání soutěže, musí požádat předsedu STK
ČSST o souhlas se změnou termínu. Pokud je souhlas udělen, je pořadatel povinen všem potenciálním
startujícím písemně ohlásit změnu termínu, stejně tak jako sekretariátu ČSST, všem delegovaným rozhodčím
a funkcionářům, a to nejpozději 21 dnů před původním termínem. Pokud pořadatel tyto povinnosti nedodrží,
je povinen uhradit všechny výlohy, které vzniknou všem přihlášeným soutěžícím, rozhodčím a delegovaným
funkcionářům.
Výše uvedené ustanovení platí i pro změnu časového pořadu soutěže.
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Zrušení soutěže
1. Zrušit lze jakoukoliv soutěž jednotlivců i družstev po konzultaci s předsedou STK ČSST z důvodů vyšší moci,
vládních opatření nebo nenalezení pořadatele.
2. Pořadatel, který nemůže uspořádat přidělenou soutěž, je povinen spolupracovat s STK ČSST při hledání
náhradního pořadatele. Následnou změnu je povinen oznámit soutěžícím a delegovaným rozhodčím a
funkcionářům na vlastní náklady.

ČLÁNEK 8
Propozice
Návrh propozic musí každý pořadatel zaslat předsedovi STK ČSST nejméně 2 měsíce před termínem soutěže.
Předseda STK ČSST propozice zkontroluje, případně opraví, schválí a zajistí jejich zveřejnění.
Vypracování propozic soutěže:
Propozice na každou soutěž musí obsahovat tyto údaje:
1. Přesný název soutěže - musí obsahovat údaj kolikátý ročník soutěže je pořádán.
2. Všeobecná ustanovení
a) název pořadatele, který soutěž organizuje, z pověření koho a ve spolupráci s kým
b) datum a přesná adresa konání soutěže
c) údaje o přihláškách, adresu, kam mají být přihlášky posílány, termín, do kdy je nutné přihlášky zaslat
d) startovné – upozornit na nutnost zaplatit startovné
e) údaje o ubytování a stravování - uvést adresu hotelu nebo ubytovny. Uvést, jakým způsobem se ubytování
zajišťuje, případně i počet lůžek, cenu a možnosti stravování
f) informace o způsobu úhrady náležitostí
g) údaje o informacích - uvést adresu, telefon, e-mail, pracovní dobu zodpovědné osoby
3. Technická ustanovení
a) předpis – upozornění, že se soutěží podle platných pravidel IPF a Soutěžního řádu silového trojboje
b) startují – přesné údaje pro koho je soutěž určena - hmotnostní kategorie, ročníky, disciplíny atd.
c) podmínky účasti - příslušné doklady, limity atd.
d) námitky, odvolání – komu, kdy a s jakým vkladem se podávají
4. Organizační pracovníci
a) ředitel soutěže
b) delegát ČSST
c) hlasatel
d) zdravotník
e) zapisovatelé
f) nakladači
g) IT technik
h) časoměřič

5. Rozhodčí a delegát soutěže
Jména rozhodčích a delegáta soutěže, uvést stupeň kvalifikace.
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6. Časový rozpis soutěže
7. Tituly a ceny
Uvést, jaké tituly soutěžící získají a jaké ceny od pořadatele a od sponzorů soutěže obdrží.
8. Různé
Organizační připomínky, podmínky vstupu do sportovních prostor v hale, vstupné atd.
9. Schvalovací doložka
Datum, místo a jméno předsedy STK ČSST, který soutěž schválil. Datum, místo a jméno ředitele soutěže,
který odpovídá za splnění všech ustanovení propozic.

ČLÁNEK 9
Přihláška k soutěži
Musí být zaslána pořadateli písemně (v papírové podobě nebo elektronicky) ve stanoveném termínu. Soutěžící,
kteří nebudou přihlášeni včas nebo nebudou přihlášeni vůbec, nebudou připuštění k soutěži. Soutěžící přihlašuje
vždy organizace, za kterou budou startovat. Soutěžící musí startovat v hmotnostní kategorii, ve které byl
přihlášen.
Přihláška musí obsahovat tyto údaje:
a) TJ, oddíl, klub, družstvo, za které soutěžící startuje
b) jméno a příjmení soutěžících nebo členů družstva
c) rok narození soutěžících
d) hmotnostní kategorii
e) výkonnostní třídu
f) jméno zodpovědného zástupce, který ručí za správnost údajů
g) jméno a příjmení všech trenérů a vedoucího družstva
Přihláška bez některého z uvedených údajů je neplatná a pořadatel má právo ji vrátit. Proti odmítnutí přihlášky je
možno se odvolat k STK ČSST, která soutěž povolila. Pokud se nominovaný nebo přihlášený soutěžící z
vážných důvodů nemůže na soutěž dostavit, je povinen se včas omluvit pořadateli. Neomluvená neúčast na
soutěži podléhá disciplinárnímu řízení. Přihlášky do soutěže předkládá ředitel soutěže hlavnímu rozhodčímu
před zahájením vážení.

ČLÁNEK 10
Výsledková listina
Na základě zápisu ze soutěže (musí být vyhotoven i v případě, že je na soutěži použita výpočetní technika) je
pořadatel povinen ihned po skončení soutěže připravit výsledkovou listinu. IT technik nebo pořadatel doručí
výsledkovou listinu předsedovi STK ČSST, aby mohla být včas provedena nominace na vyšší mistrovskou
soutěž a mohlo dojít k zveřejnění výsledků na webových stránkách ČSST. Karty hlasatele pořadatel archivuje po
dobu 12 měsíců od soutěže.
Do 7 dnů po skončení soutěže musí STK ČSST zajistit zveřejnění výsledkové listiny a nominace na vyšší
mistrovskou soutěž na webových stránkách ČSST.
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ČLÁNEK 11
Námitky a odvolání
Námitkou se rozumí stížnost na rozhodování rozhodčích nebo na kteroukoli osobu účastnící se soutěže
(soutěžící, trenéry, činovníky, diváky apod.).
1. Námitky musí být podány delegátovi ČSST do vyhlášení dalšího pokusu. Po dobu projednávání námitky je
delegát ČSST povinen soutěž přerušit. Další soutěžící potom dostane 3 minuty přípravy na pokus.
2. Námitku může podávat trenér, v případě jeho absence na soutěži může námitku podat soutěžící.
3. Rozhodčí, proti němuž byla vznesena námitka, musí být o této skutečnosti informován.
4. Všechny námitky musí být podány s peněžitým vkladem stanoveným VV ČSST na dané soutěžní období.
Výše peněžitého vkladu musí být uvedena v propozicích soutěže. O přijetí peněžitého vkladu je nutno vydat
potvrzení.
6. Pokud bylo námitce alespoň z části vyhověno, vrací se namítajícímu peněžitý vklad v plné výši. Při zamítnutí
podané námitky propadá celý vklad ve prospěch ČSST.
7. Před konečným rozhodnutím o podané námitce nemohou být vyhlášeny výsledky soutěže a pořadí soutěžících.
Namítající musí dostat rozhodnutí delegáta ČSST do skončení soutěže.
8. O projednání námitky delegátem ČSST se vyhotoví zápis, který podepíše delegát ČSST a zúčastněné strany.
Tento zápis předá delegát ČSST předsedovi STK ČSST.
9. Proti rozhodnutí delegáta ČSST je možné se odvolat do 15 dnů, a to písemně u VV ČSST, který rozhodne o
sporu s konečnou platností.

ČLÁNEK 12
Technické zabezpečení soutěže
Každý pořadatel soutěže v silovém trojboji je povinen zajistit:
1. Vhodné prostory pro konání soutěže včetně prostor pro veřejnost vybavených dostatečným množstvím
míst na sezení.
2. Prostory závodiště umístěné tak, aby soutěžící stál při dřepu a mrtvém tahu vždy čelem k hlavnímu
rozhodčímu a divákům.
3. Vhodné prostory pro rozcvičení soutěžících, sociální zařízení, sprchy.
4. Šatny pro soutěžící a rozhodčí.
5. Místnost na vážení s přesnou váhou, se stolem a židlemi.
6. Stůl a židle za účelem kontroly osobního vybavení.
7. Stoly, židle pro rozhodčí, delegáta ČSST, zapisovatele a hlasatele.
8. Vhodné prostory pro antidopingovou kontrolu a nápoje pro testované soutěžící.
9. Kvalitní pódium předepsaných rozměrů s rovným, pevným, nepružícím, kobercem pokrytým povrchem.
10. Soutěžní činku odpovídající pravidlům IPF včetně rekordních kotoučů.
11. Soutěžní stojany na dřep a lavičku na benčpres (součástí lavičky by měla být speciální bezpečnostní
konstrukce chránící soutěžícího před případným pádem činky).
12. 2 - 4 činky do rozcvičovny označené podle pravidel maximálně povolenou šířkou úchopu a dostatečnou
zásobu kotoučů.
13. 2 - 4 lavičky a 2 - 4 stojany pro dřep do rozcvičovny.
14. Podložky pod nohy pro benčpres, magnézium, metr, kartáč (ne ocelový), hadr a desinfekční prostředek
na očištění činky.
15. Signalizační zařízení výroků rozhodčích zapojené tak, aby se světla rozsvítila současně v momentě, kdy
jsou spuštěna všemi třemi rozhodčími. Zařízení musí být umístěno tak, aby bylo viditelné pro soutěžící,
hlasatele, zapisovatele a diváky.
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16. 3 červené a 3 bílé praporky nebo terčíky (pro případ poruchy signalizačního zařízení).
17. Ukazatel hmotnosti činky umístěný tak, aby byl dobře viditelný pro soutěžící, hlasatele, zapisovatele a
diváky.
18. Časomíru pro měření času nástupu na činku a nahlašování pokusů
19. Kvalitní zvukovou aparaturu pro hlasatele a reprodukci hudby.
20. Dobře viditelnou výsledkovou tabuli, zřízenou nejlépe formou projekce výsledků z počítače.
21. Seznam (startovní listinu) všech přihlášených soutěžících podle hmotnostních a věkových kategorií,
který předkládá ředitel soutěže hlavnímu rozhodčímu před začátkem vážení.
22. Veškeré tiskopisy předepsané pro danou soutěž (formulář pro zápis výšek stojanů, formulář pro kontrolu
osobního vybavení, karta hlasatele, soutěžní lístky pro nahlašování pokusů, zápis ze soutěže).
23. Veškeré tiskopisy pro vyúčtování soutěže (cestovné rozhodčích a delegáta, odměny rozhodčích a
delegáta, odměny organizačních pracovníků, nakladačů a zdravotníka).
24. Odpovídá za doručení medailí na soutěž a za jejich dostatečné množství.
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ČLÁNEK 13
Zdravotní dozor
Pořadatel každé soutěže pořádané pod záštitou ČSST musí zajistit zdravotní dozor, bez jehož přítomnosti nesmí
hlavní rozhodčí soutěž zahájit.
Zdravotník má právo zakázat soutěžícímu start nebo pokračování v soutěži, jestliže by mohlo být ohroženo jeho
zdraví. O tomto rozhodnutí musí být informován trenér soutěžícího nebo vedoucí družstva.

ČLÁNEK 14
Ředitel soutěže
1. Odpovídá za soutěž po všech stránkách. Má k dispozici další organizační pracovníky, jejichž počet se řídí
velikostí a významem soutěže.
2. Spolu s rozhodčími a delegátem ČSST předává medaile, diplomy a ceny soutěžícím.
3. Nesmí současně vykonávat funkci rozhodčího soutěže.
4. Odpovídá za činnost všech organizačních pracovníků soutěže.
5. Odpovídá za vyplnění startovní listiny. Předkládá ji hlavnímu rozhodčímu před vážením.

ČLÁNEK 15
Rozhodčí ČSST
Nominaci rozhodčích na soutěže provádí Komise rozhodčích (dále jen KR) ČSST. Předseda KR ČSST je
povinen vyhotovit nominace rozhodčích nejpozději do 30 dnů před termínem konání soutěže.
Základní povinnosti rozhodčího
Rozhodčí je odborně vyškolený funkcionář určený k řízení soutěží v silovém trojboji k vytváření optimálních
podmínek pro soutěžící na soutěžích všech úrovní. Základní povinností každého rozhodčího je řízení průběhu
soutěží, objektivní a nestranné hodnocení výkonu všech účastníků soutěže podle platných pravidel silového
trojboje. Pro výkon funkce musí být daný rozhodčí držitelem platné kvalifikace rozhodčího.
1. Po obdržení propozic je rozhodčí povinen potvrdit pořadateli svoji účast na soutěži telefonicky nebo písemně
(nejpozději však poslední den podání přihlášek závodníků).
2. Pokud rozhodčí zjistí, že se soutěže nemůže zúčastnit, je povinen se neprodleně omluvit předsedovi KR
ČSST, který na jeho místo deleguje jiného rozhodčího.
3. Nedostaví-li se rozhodčí bez omluvy na soutěž, na kterou byl nominován, může proti němu být zahájeno
disciplinární řízení.
4. Rozhodčí jsou povinni dostavit se na soutěž minimálně 15 minut před zahájením vážení.
5. Hlavní rozhodčí musí zkontrolovat, zda má k dispozici všechny potřebné tiskopisy. Jsou to: nominace nebo
startovní listina, zápis soutěže, karty hlasatele, zápis kontroly osobního vybavení a lístky k ohlašování
pokusů.
6. Nejsou-li tiskopisy vyplněny předem, vypisují je rozhodčí nebo zapisovatel hůlkovým písmem.
7. Rozhodčí dbá na to, aby tiskopisy, které soutěžící nebo trenér stvrzují svým podpisem, byly řádně vyplněny.
8. Rozhodčí musí být na závodišti nejméně 5 minut před začátkem závodu.
9. Rozhodčí musí používat karty neplatnosti pokusu, a to vždy až po rozsvícení světelné signalizace.
10. Po skončení závodu musí všichni rozhodčí podepsat oficiální výsledkovou listinu.
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Základní práva rozhodčího
Národní rozhodčí s platnou kvalifikací je oprávněn rozhodovat v rámci působnosti ČSST na území ČR.
Rozhodčí má právo ucházet se o vyšší stupeň kvalifikace za předpokladu, že splňuje požadavky tohoto
soutěžního řádu.
Posty rozhodčího
Rozhodčí II. třídy obvykle zastávají post postranního rozhodčího, ale pokud není možné vyslat na soutěž
rozhodčího I. třídy, je možná i pozice rozhodčího hlavního. Pozici hlavního rozhodčího obvykle zastává
rozhodčí s nejvyšší kvalifikací rozhodčích nominovaných na danou soutěž. Delegátem soutěže může být pouze
rozhodčí I. třídy nebo rozhodčí mezinárodní. Povinnosti daného postu jsou obsaženy zde v Soutěžním řádu a
Pravidlech silového trojboje.
Nominace rozhodčích
1. Nominaci rozhodčích na soutěže provádí Komise rozhodčích (dále jen KR) ČSST. Předseda KR ČSST je
povinen vyhotovit nominace rozhodčích nejpozději do 30 dnů před termínem konání soutěže.
2. V případě, že je soutěž rozdělena na více částí, jmenuje předseda KR ČSST na každou část samostatný sbor
rozhodčích.
3. Při velkém počtu soutěžících na dané soutěži může KR nominovat dodatečně další náhradní rozhodčí
jakékoliv třídy.
4. Rozhodčí se v průběhu soutěže řídí pravidly IPF, jejich doplňky a Soutěžním řádem ČSST.
5. Pokud se vyskytnou vážné chyby v rozhodování a v plnění povinností rozhodčího, které svědčí o jeho
neodbornosti nebo o zlém úmyslu, delegát ČSST ho napomene, případně vystřídá.
6. Pokud se vážné chyby v jednání rozhodčího opakují na více soutěžích, bude s ním zavedeno disciplinární
řízení.
7. Kvalifikace rozhodčích:
a) Rozhodčí 1. třídy – má odznak rozhodčího ČSST 1. třídy a vázanku modré barvy.
b) Rozhodčí 2. třídy – má odznak rozhodčího ČSST 2. třídy a vázanku modré barvy.

ČLÁNEK 16
Delegát ČSST
1. Zastupuje na soutěži VV ČSST, kterého nemusí být členem. Musí však být rozhodčím 1. třídy nebo
rozhodčím mezinárodním. Může současně zastávat funkci časoměřiče nebo náhradního rozhodčího.
2. Nesmí současně vykonávat funkci hlasatele.
3. Zajišťuje aktualizované listiny rekordů.
4. Kontroluje a schvaluje technicko-organizační zajištění soutěže.
5. Pomáhá rozhodčím a pořadatelům v činnostech, které vyžadují jeho přítomnost.
6. Má právo napomenout případně nahradit kteréhokoliv z rozhodčích.
7. Při rekordních pokusech musí zkontrolovat, zda soutěžící nepoužívá nepovolené osobní vybavení.
8. Přijímá námitky a vydává rozhodnutí o podané námitce.
9. Odpovídá za dodání zápisu o případných námitkách STK ČSST.
10. Odpovídá za doručení medailí na soutěž a za jejich dostatečné množství.
11. Spolu s ředitelem soutěže a rozhodčími předává medaile, případně sportovní trofeje a ceny soutěžícím.
12. Odpovídá za přesný zápis všech rekordních pokusů.
13. Podává zprávu o soutěži VV ČSST.
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ČLÁNEK 17
Podmínky pro získání kvalifikace rozhodčího ČSST
KR vypisuje termíny zkoušek pro nové zájemce o post rozhodčího. Zkouškám může předcházet školení či
seminář, který není povinný.
Zájemce o zkoušku na post rozhodčího II. třídy musí být členem ČSST minimálně po dobu 2 let před přihláškou
na zkoušku a být doporučen svým oddílem. Minimální věk pro absolvování zkoušky je 18 let. Dále pak musí
splnit teoretickou a praktickou část zkoušky. Teoretická část je možná absolvovat po domluvě i mimo soutěž.
Pouze se splněnou teoretickou částí lze absolvovat praktickou zkoušku na soutěži v silovém trojboji.
KR ČSST má právo odmítnout přihlášku na post rozhodčího, pokud má pochybnosti o jeho způsobilosti účastnit
se zkoušky. Přitom důvod odmítnutí nemusí zájemci sdělovat.
Rozhodčí II. třídy má právo si zvýšit kvalifikaci. Musí splnit podmínky zkoušky pro tuto třídu. Musí být
aktivním rozhodčím ČSST II. třídy minimálně po dobu 2 let. Vhodnost zvýšení kvalifikace posuzuje KR,
případně nominuje vhodné kandidáty. Musí absolvovat ústní teoretickou zkoušku a praktickou zkoušku.
Rozhodčí I. třídy může být po doporučení KR nominován na zkoušku mezinárodního rozhodčího. Musí splnit
kritéria popsaná v Pravidlech silového trojboje.
Zkušební zápisy se evidují a archivují na sekretariátu ČSST. Po absolvování zkoušky je absolvent jmenován
rozhodčím příslušné třídy. Uchazeči mají celkem 2 pokusy na složení zkoušky, poté v případě neúspěchu se
mohou pokusit znovu zkoušky složit po 6 měsících od druhého pokusu. Za evidenci rozhodčích odpovídá KR
ČSST. KR ČSST vydává každý rok aktuální seznam rozhodčích a musí začátkem soutěžního období informovat
rozhodčí o změnách v pravidlech IPF a v Soutěžním řádu ČSST. KR ČSST vyhlašuje dle potřeby školení a
semináře rozhodčích.
Kvalifikace zkoušejícího
a) Zkoušejícího jmenuje KR ČSST
b) Zkoušející musí mít kvalifikaci mezinárodního rozhodčího IPF
Zkoušky
KR ČSST vypisuje termíny zkoušek pro nové zájemce o post rozhodčího. Zkouškám může předcházet školení či
seminář, který není povinný.
Parametry zkoušky
Zkouška pro II. třídu se skládá z teoretické a praktické části. Zkoušku připravuje KR. Teoretická část obsahuje
různé druhy otázek k prověření znalosti Pravidel silového trojboje, soutěžního řádu a modelových situací.
Praktická část spočívá ve vyplnění tabulky ve formuláři posuzovaných pokusů na soutěži. Tabulka zájemce se
posuzuje s tabulkou zkoušejícího. Zkoušení může začínat prvními pokusy. Celkově se hodnotí 100 pokusů,
z toho 40 ve dřepu, 30 v benčpresu, 30 v mrtvém tahu.
Zkouška pro I. třídu se skládá z vedení soutěže, rozhodování a ústní zkoušky. Školitel vybraný KR posuzuje
schopnost rozhodčího vést soutěž od vážení, řešení sporů, po optimální spravedlivé rozhodování soutěžních
pokusů. Následuje ústní zkouška, která objasní znalosti z oblasti pravidel a modelových situací na soutěži.
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Na zkoušku jsou během šesti měsíců dva pokusy v případě neúspěchu, doba je počítána od poslední zkoušky.
Prodloužení licence
Licence má platnost na dobu neurčitou při dodržení následujících podmínek. Rozhodčí, který nebyl po dobu
dvou let aktivní a ani nebyl proškolen, bude vyjmut z registrace. KR pořádá každoročně školení pro rozhodčí, či
podle potřeby častěji. Školení je povinné alespoň jednou za dva roky, aby mohla být licence prodloužena. Pokud
se některý rok seminář nekoná, je licence prodloužena automaticky.
Ukončení platnosti licence
1.
2.
3.
4.
5.

vystoupením ze svazu ČSST
neaktivita, neúčast na povinných školeních
na vlastní žádost
při úmrtí
odebráním za hrubé porušování pravidel a poškozování soutěžících

Odebrání licence za porušování pravidel projednává KR ČSST společně s DK ČSST (Disciplinární komisí).

ČLÁNEK 18
Úhrada nákladů na soutěžích
Pořadatel musí zajistit úhradu nezbytně nutných nákladů na zajištění soutěže schválené STK ČSST. Tyto
náklady budou pořadateli proplaceny zpětně na základě vyúčtování, které je povinen zaslat na sekretariát ČSST
nejpozději do 14-ti dnů po skončení soutěže. Každý náklad pořadatele musí být podložen účetním dokladem
s předepsanými náležitostmi. Pořadatel je povinen oznámit číslo účtu, na které budou tyto náklady poukázány
bankovním převodem.
Jiné náklady než nezbytně nutné hradí pořadatel vlastním nákladem bez nároku na proplacení.
1. Nezbytně nutnými náklady se rozumí:
a) Úhrada nákladů rozhodčím – dle Směrnice ČSST
b) Úhrada nákladů na zdravotní dozor – dle Směrnice ČSST
c) Úhrada nákladů na odměnu nakladačů a organizátorů soutěže – dle Směrnice ČSST
d) Úhrada nákladů na dopravu sportovního náčiní a technického vybavení soutěže – dle Směrnice ČSST
e) Úhrada nákladů na pronájem sportoviště – dle Směrnice ČSST
f) Úhrada nákladů na sportovní trofeje – dle Směrnice ČSST
g) Úhrada nákladů na nealkoholické nápoje – dle Směrnice ČSST
2. Výši předpokládaných nákladů na soutěž předkládá pořadatel VV ČSST ke schválení, a to jako součást
žádosti o přidělení soutěže.
3. Úhrada nákladů rozhodčím
a) Cestovné – dle Směrnice ČSST
b) Ubytování – proti předložení řádného dokladu vystaveného ubytovatelem
c) Odměny za výkon rozhodčího – dle Směrnice ČSST
4. Soutěžící startují na náklady vysílající organizace.
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Krácení náhrad
Pokud finanční situace ČSST neumožní pokrýt veškeré náklady na soutěž, může VV ČSST rozhodnout o krácení
nebo zrušení náhrad v následujícím pořadí:
a) odměny rozhodčích, nakladačů a činovníků soutěže
b) ubytování rozhodčích
c) cestovné rozhodčích
Startovné
Startovné může být požadováno pořadatelem pouze na pohárových nebo propagačních soutěžích v souladu s
článkem 3, bod. 5 a 6 tohoto Soutěžního řádu.

ČLÁNEK 19
Přestupní řád a hostování soutěžících
1. Přestupní řád ČSST stanoví podmínky, za nichž se uskutečňují změny oddílové či klubové příslušnosti.
2. Přestupem se rozumí trvalá změna oddílové (klubové) příslušnosti.
3. Hostováním se rozumí změna oddílové příslušnosti na určitou dobu, přičemž se soutěžící musí po skončení
hostování vrátit zpět do mateřského oddílu (klubu). Týká se pouze soutěží družstev. V soutěžích jednotlivců
není hostování povoleno.
4. V řízení o přestupu a hostování vystupují:
a) soutěžící
b) mateřský oddíl (klub)
c) nový (hostitelský) oddíl, do něhož soutěžící hlásí přestup nebo hostování
5. Žádosti o přestup nebo hostování projednává a rozhoduje o nich STK ČSST.
6. Žádost o přestup nebo hostování podává soutěžící písemnou formou na adresu předsedy STK ČSST. Musí
obsahovat souhlas mateřského oddílu s podpisem zástupce oddílu. Tím potvrdí mateřský oddíl, že s
přestupem svého soutěžícího souhlasí. Souhlas musí vyjádřit i nový oddíl.
7. Konečné termíny pro podání žádosti o přestup či hostování:
a) jarní období – do 15. června
b) podzimní období – do 15. prosince
8. Přestupními termíny jsou 1. leden a 1. červenec.
9. Bez schválení přestupu nebo hostování STK ČSST je přestup neplatný a případný start za nový oddíl má za
následek disciplinární řízení.
Přestup
1. Po schválení přestupu vrátí soutěžící na sekretariát ČSST stávající závodnickou licenci a potom mu je vydána
licence nová.
2. Další nový přestup lze uskutečnit po uplynutí 12 měsíců od předcházejícího přestupu.
3. Přestup soutěžícího do zahraničí podléhá schválení obou národních federací.
4. Přestup zahraničních soutěžících do oddílů v ČR je podmíněn schválením obou národních federací.
5. Přestupy soutěžících ČSST do zahraničí a přestupy zahraničních soutěžících do oddílů v ČR schvaluje VV
ČSST.
6. Pokud je soutěžící v trestu, nemůže podat žádost o přestup.
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Hostování
1. Soutěžící může hostovat pouze v předem dohodnutých soutěžích. Za účelem hostování je soutěžícímu
vystavena licence hostujícího soutěžícího s platností do 31. 12. kalendářního roku, ve kterém daná soutěž
probíhá. Vystavení licence hostujícího soutěžícího podléhá správnímu poplatku, který stanoví VV ČSST.
2. V době hostování nesmí soutěžící startovat za svůj mateřský oddíl. Toto ustanovení se nevztahuje na soutěže
jednotlivců.
3. V době hostování nemůže být soutěžícímu povolen přestup ani další hostování.
4. Na mistrovských ligových soutěžích je povoleno hostování maximálně 2 soutěžících za družstvo.
5. V pohárových soutěžích družstev je povoleno hostování libovolného počtu soutěžících, pokud propozice
soutěže nestanoví jinak.
6. Start soutěžícího za jiný oddíl než hostitelský má za následek jeho diskvalifikaci ze soutěže a disciplinární
řízení.
7. Hostování českých soutěžících v zahraničí a zahraničních soutěžících v ČR je možné za podmínek
stanovených tímto Soutěžním řádem. Podléhá schválení obou národních federací. Hostování schvaluje VV
ČSST.
8. Hostování končí uplynutím doby jeho trvání nebo dohodou obou oddílů
9. Pokud je soutěžící v trestu, nemůže podat žádost o hostování.
10. Po skončení hostování se soutěžící vrací zpět do mateřského oddílu.

ČLÁNEK 20
Práva soutěžících
Soutěžící ČSST má všechna práva, vyplývající ze Stanov ČSST. Navíc má právo:
a)
b)
c)
d)

Být nominován do soutěže v případě, že splňuje sportovně-technické podmínky.
Na podání námitky nebo stížnosti.
Na odvolání k příslušné komisi ČSST, Výkonnému výboru ČSST, Valné hromadě ČSST.
Na ochranu zdraví při soutěži a na ošetření při zranění.

ČLÁNEK 21
Povinnosti soutěžících, trenérů a doprovodu
1. Soutěžící je povinen dostavit se k soutěži včas a řádně oblečen. Musí znát pravidla silového trojboje a musí
být seznámen s propozicemi soutěže, v níž startuje.
2. Soutěžící jsou plně odpovědni za své chování. U soutěžících mladších 18 let zodpovídá za jejich jednání
trenér, případně vedoucí výpravy.
3. Soutěžící jsou povinni mít v pořádku osobní vybavení na soutěž. Musí mít vždy v pořádku své sportovnětechnické doklady a vždy musí mít u sebe občanský průkaz nebo cestovní pas. Dorostenci, kteří nemají
občanský průkaz ani cestovní pas, jsou povinni předložit rodný list.
4. Soutěžící je povinen uposlechnout pokynů ředitele soutěže, rozhodčích, delegáta ČSST a organizačních
pracovníků.
5. Soutěžící jsou povinni setrvat na závodišti až do ukončení soutěže, jinak jsou ze soutěže diskvalifikováni.
Výjimky může povolit hlavní rozhodčí nebo delegát ČSST.
6. Soutěžící jsou povinni se dostavit k vyhlášení výsledků ve sportovním úboru.
7. Do šaten a dalších prostor určených pouze pro soutěžící mají povolen vstup pouze soutěžící a jejich trenéři.
Doprovod soutěžících je povinen pobývat v prostorách určených pro diváky.
8. Soutěžící musí mít platnou lékařskou prohlídku v souladu s legislativou ČR.
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ČLÁNEK 22
Tituly a ceny
1. Vítězové jednotlivých hmotnostních kategorií získají tituly:
•
•

Mistr oblasti v příslušné hmotnostní a věkové kategorii.
Mistr České republiky v příslušné hmotnostní a věkové kategorii.

Pokud na mistrovství ČR zvítězí zahraniční soutěžící, stává se ”Mezinárodním mistrem ČR”. Mistrem
České republiky se pak stává nejlepší český soutěžící, který se jako první umístil za zahraničním soutěžícíem.
2. V pohárových soutěžích získávají vítězové titul ”Vítěz” příslušné hmotnostní kategorie.
3. Titul ”Absolutní vítěz” získá soutěžící, který dosáhl nejvyššího přepočteného výkonu dle Wilksových
koeficientů.
V pohárových i mistrovských soutěžích je možno vyhlásit i vítěze v jednotlivých disciplínách opět na základě
přepočtených výkonů dle Wilksových koeficientů.
4. V soutěžích družstev získávají vítězná družstva tyto tituly:
•
•

Mistr České republiky družstev
Mistr oblasti družstev

5. Soutěžící, kteří se umístí na prvních třech místech, obdrží medaile. Dále mohou obdržet medaile za jednotlivé
disciplíny, diplomy, poháry, plakety, odznaky, věcné ceny a finanční odměny.
V soutěžích družstev obdrží první tři družstva poháry a jejich členové medaile.
6. Na soutěžích určených pro více věkových kategorií se vyhlašují vítězové v jednotlivých věkových i
hmotnostních kategoriích.

ČLÁNEK 23
Národní rekordy
1. Národní rekordy mohou být vytvořeny pouze na oficiální soutěži IPF nebo na soutěži zahrnuté do kalendáře
ČSST. Na těchto soutěžích jsou národní rekordy uznány bez převážení činky.
Nový národní rekord může být uznán pouze při splnění všech ustanovení Soutěžního řádu ČSST a dále
za těchto podmínek:
a) Soutěžící startuje na soutěži v souladu s platnou legislativou ČSST.
b) Soutěžící musí být občanem ČR nebo splňovat podmínky stanovené legislativou IPF.
c) Každý z posuzujících rozhodčích musí být rozhodčím ČSST nebo IPF (dobrá vůle a odbornost
rozhodčích je nesporná).
d) Pokud byl soutěžící podroben antidopingové kontrole, musí být výsledek této kontroly negativní.
e) K vytvoření rekordu je možno použít pouze činky, kotouče a stojany schválené delegátem ČSST pro
danou soutěž.
f) Soutěžící musí použít pouze povolené osobní vybavení.
g) Rekordy v jednotlivých disciplínách mohou být uznány jen za předpokladu, že soutěžící má alespoň
jeden platný pokus v každé disciplíně. K uznání rekordu v benčpresu jako samostatné disciplíně
dosažených v rámci soutěže v silovém trojboji není nutné, aby měl soutěžící v každé disciplíně platný
pokus. Postačí, když ve dřepu a v mrtvém tahu prokáže zjevnou snahu o úspěšné zvládnutí pokusu
s hmotností, která odpovídá jeho standardní výkonnosti.
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h) Pokud dojde k překonání stávajícího rekordu v dané kategorii současně více soutěžícími, za držitele
rekordu bude považován soutěžící, který výkonu dosáhl dříve, jak v jednotlivých disciplínách, tak i
v celém trojboji.
i) Nové rekordy jsou platné jen tehdy, pokud převyšují původní rekord nejméně o 0,5 kg.
2. Národní rekordy v benčpresu jako samostatné disciplíně budou vytvářeny na soutěžích v benčpresu nebo na
soutěžích v silovém trojboji dle písmene a). Tyto rekordy budou uznávány za stejných podmínek jako
rekordy v silovém trojboji.
a) Pokud soutěžící překoná na soutěži v silovém trojboji rekord v benčpresu jako v samostatné
disciplíně, má nárok na zapsání rekordu jak v rámci silového trojboje, tak i samostatného benčpresu.
To však pouze za podmínky, že ve dřepu i v mrtvém tahu prokázal zjevnou snahu o zvládnutí
pokusu.
b) Pokud ovšem soutěžící při soutěži v samostatném benčpresu překoná rekord, který existuje v této
disciplíně v rámci silového trojboje, nemá nárok na zapsání rekordu v rámci silového trojboje.
Všechny rekordy dosažené za výše uvedených podmínek budou uznány a zaregistrovány jako rekordy
České republiky.
3. Pokud vytvoří rekord dorostenec, a jeho výkon bude vyšší, než rekord v kategorii juniorů a open, bude jeho
rekord platný jak v kategorii dorostu, tak v kategorii juniorů a open.
Pokud rekordy vytvořené soutěžícím určité kategorie masters budou vyšší, než rekordy nižší věkové
kategorie masters a open, budou platit i pro tyto věkové kategorie.
4. Pokud soutěžící vytvoří rekord a později se dopustí prohřešku proti antidopingovým pravidlům, za který bude
potrestán dvouletým zákazem činnosti a více, budou všechny jeho rekordní výkony vytvořené po 1. 1. 2011
zrušeny a budou nahrazeny v pořadí dalšími nejvyššími výkony soutěžících, kteří se proti antidopingovým
pravidlům neprohřešili. Potrestanému sportovci budou zároveň anulovány všechny jeho výsledky ze soutěže,
na které rekordu dosáhl a soutěžící nebude v této soutěži klasifikován.

ČLÁNEK 24
Disciplinární řád
1. Všeobecná ustanovení
Disciplinární řád se řídí těmito platnými dokumenty:
a)
b)
c)
d)
e)

Stanovy ČSST
Soutěžní řád ČSST
Pravidla IPF
Směrnice IPF Anti-doping Rules
Směrnice pro kontrolu a postih dopingu ve sportu ADV ČR

Veškerá disciplinární řízení vede Disciplinární komise ČSST (dále jen DK ČSST), která se skládá z předsedy
DK ČSST a dvou členů, které jmenuje předseda DK ČSST za účelem projednání daného případu. Členy DK
ČSST nemohou být jmenováni volení členové VV ČSST.
2. Přípravné řízení
Oznámení o skutečnostech nasvědčujících tomu, že došlo k disciplinárnímu přestupku, přijímá Disciplinární
komise (dále jen DK) ČSST. Předseda DK ČSST prověří oznámení a rozhodne, zdali je důvodné zahájit
disciplinární řízení, přitom postupuje z vlastní iniciativy tak, aby byly co nejrychleji v potřebném rozsahu
vyhledány důkazy k objasnění všech skutečností důležitých pro posouzení případu. Po skončení prověřování
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rozhodne předseda DK ČSST o zahájení disciplinárního řízení, které se zahajuje doručením návrhu na potrestání
obviněnému. Návrh na potrestání zašle předseda DK ČSST na adresu bydliště obviněného doporučenou zásilkou
do vlastních rukou. Za doručení návrhu na potrestání se považuje den převzetí této zásilky obviněným.
V případě, že není známa adresa bydliště obviněného nebo se obviněný doručení návrhu na potrestání vyhýbá,
bude návrh zaslán doporučenou zásilkou do vlastních rukou předsedovi subjektu sdruženého v ČSST, jehož je
obviněný členem. Návrh na potrestání se v tomto případě považuje za doručený obviněnému 5 dnů po převzetí
tohoto návrhu předsedou sdruženého subjektu.
Po dohodě s obviněným může předseda DK ČSST zaslat návrh na potrestání elektronicky.
3. Návrh na potrestání musí obsahovat:
a) den sepsání návrhu
b) jméno, příjmení a datum narození obviněného
c) označení skutku, pro který se vede řízení, s uvedením místa, času a způsobu, dále musí být uvedeno,
jaký disciplinární přestupek předseda DK ČSST v tomto skutku spatřuje, s uvedením označení
ustanovení příslušného předpisu
d) uvedení důkazů, o které se návrh opírá a seznam důkazů, jejichž provedení se navrhuje před DK ČSST
Obviněný je oprávněn se k návrhu na potrestání vyjádřit, uvést okolnosti a navrhnout důkazy sloužící k jeho
obhajobě. Má právo být zastoupen zvoleným zástupcem.
4. Řízení před disciplinární komisí
Není-li stanoveno jinak, probíhá řízení a ukládání trestů podle tohoto řádu. Disciplinární přestupek se projednává
ústně, veřejně, za stálé přítomnosti všech členů DK ČSST. Den projednání disciplinárního přestupku stanoví
předseda DK ČSST tak, aby obviněný a jeho zástupce měli aspoň 5 pracovních dnů k přípravě. Projednávání
zahájí předseda DK ČSST sdělením věci, na to se dotáže obviněného, zdali se cítí vinen ve smyslu návrhu na
potrestání. Předseda DK ČSST poté zjistí, zda se dostavily osoby, které byly předvolány. Jestliže se někdo
z předvolaných nedostavil, rozhodne DK ČSST po slyšení obviněného, zda je projednání možno provést, či zda
je nutno jej odročit.
V nepřítomnosti obviněného lze disciplinární přestupek projednat tehdy, když byl obviněnému řádně doručen
návrh na potrestání, rozhodnutí o stanovení data projednání přestupku a byl-li poučen o právu na slyšení, kterého
se vzdal. V nepřítomnosti obviněného lze disciplinární přestupek projednat i tehdy, když se obviněný nebo
předseda subjektu sdruženému v ČSST, jehož je obviněný členem, doručení návrhu na potrestání vyhýbá.
V tomto případě může dojít k projednání návrhu nejdříve 30 15 dnů po jeho odeslání.
5. Dokazování
DK ČSST rozhoduje o tom, které důkazy budou provedeny. Obviněný musí být po provedení každého důkazu
dotázán, zda se chce k němu vyjádřit a jeho vyjádření se zapíše do protokolu, který se sepisuje o všech
vyjádřeních v ústním projednávání.
Není-li dalších důkazních návrhů nebo bylo-li rozhodnuto, že se další důkazy provádět nebudou, prohlásí
předseda DK ČSST dokazování za skončené a udělí závěrečné slovo obviněnému.
6. Rozhodnutí
DK ČSST může rozhodnout jen o skutku, který je uveden v návrhu na potrestání. Při svém rozhodnutí smí
přihlížet jen ke skutečnostem, které byly probrány při ústním jednání. DK ČSST v rozhodnutí stanoví, zda se
obviněný uznává vinným nebo zda se zprošťuje viny. Pokud bude obviněný shledán vinným, uloží DK ČSST
trest.
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Rozhodnutí, kterým se obviněný uznává vinným, obsahuje:
a)
b)
c)
d)
e)

označení toho, kdo byl uznán vinným,
popis skutku s uvedením místa a času,
vyslovení viny,
druh a výměra trestu, příp. lhůta k zaplacení pokuty,
poučení o odvolání.

Rozhodnutí o vině zašle předseda DK ČSST na adresu bydliště obviněného doporučenou zásilkou do vlastních
rukou. Za doručení rozhodnutí o vině se považuje den převzetí této zásilky obviněným.
V případě, že není známa adresa bydliště obviněného nebo se obviněný doručení rozhodnutí o vině vyhýbá, bude
rozhodnutí zasláno doporučenou zásilkou do vlastních rukou předsedovi subjektu sdruženého v ČSST, jehož je
obviněný členem. Rozhodnutí o vině se v tomto případě považuje za doručené obviněnému 5 dnů po převzetí
tohoto rozhodnutí předsedou sdruženého subjektu. Pokud se doručení rozhodnutí o vině vyhýbá i předseda,
považuje se toto rozhodnutí za doručené 15 dnů po jeho odeslání.
Po dohodě s obviněným může předseda DK ČSST zaslat rozhodnutí o vině elektronicky.
7. Odvolání
Proti rozhodnutí o vině lze podat odvolání k Výkonnému výboru ČSST do 15 dnů ode dne jeho doručení.
Proti rozhodnutí DK ČSST, kterým byl obviněný shledán vinným z porušení Směrnice pro kontrolu a postih
dopingu ve sportu v České republice, lze podat odvolání k VV ČSST, případně k dalším orgánům v souladu
s touto Směrnicí.
8. Disciplinární přestupky
Disciplinárními přestupky jsou porušení platné legislativy ČSST a IPF a jiná provinění níže uvedená. Ten, kdo
se dopustí porušení platné legislativy ČSST nebo IPF, bude potrestán ústním napomenutím za přítomnosti
svědka až zákazem činnosti na dobu určitou.
Ústním napomenutím za přítomnosti svědka až zákazem činnosti na dobu určitou bude potrestán i ten, kdo:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)
l)
m)
n)

úmyslně poškodí, zneužije nebo zneváží jméno ČSST;
při závodech neuposlechne výzvy rozhodčího nebo osoby reprezentující ČSST;
jako soutěžící se zúčastní závodu zjevně ovlivněn alkoholickým nápojem nebo jinou návykovou látkou;
vzbudí svým chováním pohoršení;
se veřejně nevhodně vyjadřuje o rozhodnutí rozhodčího nebo osoby reprezentující ČSST;
se veřejně nevhodně vyjadřuje o ČSST, jeho představitelích, představitelích sdružených subjektů,
reprezentantech ČR a ostatních členech ČSST, šíří pomluvy a nepravdivé informace;
propaguje jiné federace silového trojboje;
startuje v soutěži neoprávněně nebo umožní neoprávněný start jinému;
se bez omluvy neúčastní reprezentační akce nebo soustředění;
nedodržuje pokyny vedoucího reprezentační akce nebo soustředění;
úmyslně poškozuje nebo zvýhodňuje soutěžícího nebo družstvo v rozporu s pravidly;
při závodech ubližuje jinému na cti tím, že ho uráží nebo vydává v posměch;
úmyslně naruší sportovní atmosféru vyhrožováním, schválnostmi nebo hrubým jednáním;
fyzicky napadá nebo úmyslně ubližuje na zdraví jinému při závodech.

9. Tresty za disciplinární přestupky
Za disciplinární přestupek lze uložit:
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ústní napomenutí za přítomnosti svědka;
zrušení výplaty finančních náležitostí;
písemné napomenutí;
peněžní pokutu;
zákaz činnosti na dobu určitou, který může spočívat, a to i současně v
• zákazu závodní činností;
• zákazu závodní činnosti v reprezentaci;
f) doživotní zákaz činnosti;
g) vyloučení z řad členů ČSST
a)
b)
c)
d)
e)

Za jeden disciplinární přestupek lze uložit jen jeden trest.
Výkon trestů podle d), e) a g) lze podmíněně odložit na zkušební dobu tři měsíce až jeden rok.
10. Tresty za porušení antidopingových pravidel
Udělování trestů za porušení antidopingových pravidel se řídí Směrnicí pro kontrolu a postih dopingu vesportu
v České republice, Anti-doping Rules IPF a s veškerými souvisejícími ustanoveními By-Laws IPF. Odpovědnost
za porušení těchto pravidel nese sportovec.
11. Tresty za účast na soutěži v době trestu, postihy pro soutěžící, kteří soutěží proti suspendovaným
sportovcům, soutěžící, kteří přijmou pomoc od osoby potrestané za porušení antidopingových
pravidel a soutěžící, trenéry, rozhodčí a ostatní členy ČSST, kteří se zúčastní soutěže pořádané
subjektem, který není signatářem Světového antidopingového kodexu.
Sportovec nebo funkcionář se nesmí zúčastnit soutěže v případě, že:
a) soutěže se zúčastní soutěžící nebo funkcionář potrestaný za porušení antidopingových pravidel
b) se soutěže kterékoli jiné organizace nebo některé její části či hmotnostní kategorie zúčastní
soutěžící nebo funkcionář který byl vyloučen nebo suspendován z jeho mezinárodní nebo
národní federace, nebo který má zastavenou činnost za porušení antidopingových pravidel
Soutěžící a funkcionáři národní federace, kteří se takové soutěže zúčastní, dostávají tresty:
• 3 měsíce zákazu činnosti při prvním zjištěném případu
• 1 rok zákazu činnosti při druhém zjištěném případu
• 2 roky zákazu činnosti při třetím zjištěném případu
• doživotní trest zákazu činnosti při čtvrtém zjištěném případu
Šest (6) měsíců zákazu činnosti počínaje dnem porušení.

Soutěžícímu, který je v trestu a zúčastní se jakékoli soutěže, bude udělen trest:
•
•

4 roky zákazu činnosti při prvním zjištěném případu
doživotní trest zákazu činnosti při druhém zjištěném případu

Žádný soutěžící nesmí na soutěži přijmout trenérskou nebo jakoukoli jinou pomoc od osoby, která má zakázanou
činnost za prokázaný dopingový prohřešek.
Sportovci, kteří toto pravidlo poruší, budou potrestáni takto:
•
•

minimálně varování a pokárání bez zákazu činnosti, nebo maximálně zákaz činnosti na 1 rok při
prvním zjištěném případu
2 roky zákazu činnosti při druhém zjištěném případu
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•

doživotní zákazu činnosti při třetím zjištěném případu

Žádný soutěžící, trenér, rozhodčí nebo činovník ČSST se nesmí zúčastnit v jakékoli činnosti nebo funkci soutěže
v silovém trojboji, benčpresu, dřepu nebo mrtvém tahu, kterou pořádá subjekt, který nepodepsal Českou chartu
proti dopingu, respektive, jehož mezinárodní federace není signatářem Světového antidopingového kodexu.
Porušení tohoto ustanovení bude mít za následek:
•
•
•

1 rok zákazu činnosti při prvním zjištěném případu
2 roky zákazu činnosti při druhém zjištěném případu
doživotní trest zákazu činnosti při třetím zjištěném případu

Účast v soutěži, která není organizována povolena nebo schválena IPF
Soutěžící, trenér, rozhodčí nebo funkcionář ČSST, který soutěží nebo se účastní mezinárodní soutěže v silovém
trojboji nebo benčpresu, dřepu nebo v mrtvém tahu, která není organizována nebo schválena IPF, se nesmí
účastnit žádné mezinárodní nebo regionální soutěže IPF po dobu 12 měsíců od data této neschválené soutěže.
Pokud dojde k porušení pravidla na národní úrovni je doba zákazu účasti na národních soutěžích do 12 měsíců
od data neschválené soutěže. Bez ohledu na toto ustanovení se může soutěžící, trenér nebo funkcionář účastnit
mezinárodních her pro více sportů, např. Commonwealthgames, Univerzitní hry nebo Mezinárodní nebo
regionální multisportovní hry studentů apod. ,případně pohárových či propagačních soutěží, avšak za
předpokladu, že se na těchto hrách či soutěžích neúčastní žádný sportovec ani jiná osoba, která je v zákazu
činnosti za porušení antidopingových pravidel.
12. Doba zákazu činnosti
Doba zákazu činnosti začíná datem, kdy je v disciplinárním řízení rozhodnuto o zákazu činnosti, nebo když se
slyšení nekoná, datem, kdy je zákaz činnosti přijat, nebo je jinak uložen. Veškerá doba pozastavení činnosti
(nařízená i dobrovolně akceptovaná) se započítává do celkové doby nařízeného zákazu činnosti. Je-li to
z důvodu nestrannosti vyžadováno, např. odklad slyšení nebo jiných součástí procesu nezaviněných sportovcem,
může DK ČSST určit začátek doby zákazu činnosti dřívějším datem, a to až k datu, kdy došlo k disciplinárnímu
přestupku nebo porušení antidopingových pravidel.
Sportovec, kterému byl udělen zákaz činnosti, nesmí v době trestu vykonávat tyto činnosti a funkce:
•
•
•
•
•
•
•

účastnit se soutěžení ve všech soutěžích
vykonávat funkce trenéra, rozhodčího nebo sportovního funkcionáře
vykonávat jakoukoliv funkci v národní federaci
vykonávat jakoukoliv činnost v jakémkoliv sportovním týmu
přijímat ať přímo nebo nepřímo finanční pomoc od národní federace
účastnit se soustředění národního družstva
využívat zařízení národní federace

13. Postih družstev
Při zjištění pozitivního dopingového nálezu kteréhokoli člena (členů) družstva, nebude započítán výkon tohoto
člena (členů) do hodnocení družstva a všechny další soutěžní výsledky, dosažené od okamžiku odběru
pozitivního vzorku (ať už při soutěži nebo mimo soutěž), budou anulovány. Stejně tak bude postupováno při
porušení ostatních antidopingových pravidel.
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Za ostatní disciplinární přestupky spáchané jednotlivými členy družstva může být družstvo potrestáno ústním
napomenutím za přítomnosti svědka, uložením peněžité pokuty, diskvalifikací ze soutěže a zákazem činnosti na
dobu určitou.
14. Sankce, pokuty a postihy uplatněné proti členům ČSST
Pokud sportovec pozbyl v souvislosti se svým přestupkem medailové umístění v soutěži, je povinen do 15-ti dnů
po uplynutí lhůty na odvolání proti rozhodnutí DK o udělení trestu, vrátit medaile, poháry a případně jiná
ocenění udělená v souvislosti s jeho výkony na soutěži.
Stejnou povinnost mají i všichni členové potrestaného družstva, které pozbylo v souvislosti se svým přestupkem
jako celku nebo přestupky jednotlivých svých členů medailové umístění v soutěži.

ČSST může požadovat po provinilém členovi (jednotlivci) ČSST náhradu škody související s jeho přestupkem
v plné výši. Náhradu škody mohou tvořit i všechny pokuty související s dopingovými či jinými přestupky dle
platné legislativy IPF a dále postihy ve smyslu ustanovení Zásad pro snižování státní dotace sportovním svazům
při zjištěném porušování antidopingových pravidel reprezentantů.
Náhrada škody může být uplatňována i na subjektu sdruženém v ČSST (oddílu, sportovním klubu) jehož je
provinilý jednotlivec členem. Dokud provinilý člen ČSST náhradu škody neuhradí, nesmí se zúčastnit žádné
soutěže pořádané ČSST. Náhrada škody může být vymáhána na provinilém členovi ČSST, případně na subjektu,
jehož je provinilý jednotlivec členem, soudně. Stejným způsobem bude postupováno i v případě provinilých
družstev.
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