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Směrnice ČSST č. 1 -2018 
Nominace na mezinárodní soutěže v silovém trojboji a benčpresu 

(účast na vlastní náklady) 
Účinnost od 1. 9. 2018 

 
Schválil Výkonný výbor ČSST dne 5.8.2018 
 
 

 
Článek I 

Obecná ustanovení 
 

1. Český svaz silového trojboje, z.s. (dále jen ČSST) je jedinou organizací působící na území 
České republiky (dále jen ČR), která je oprávněna nominovat reprezentanty ČR (členy ČSST) 
na mezinárodní soutěže federací International Powerlifting Federation (dále jen IPF) a 
European Powerlifting Federation (dále jen EPF) v silovém trojboji a v benčpresu. 

 
 

Článek II 
Přihlášky a potvrzení účasti 

 
1. Soutěžící, který má zájem startovat na vlastní náklady na mezinárodní soutěži v silovém 

trojboji nebo v benčpresu a splňuje veškerá kritéria stanovená Reprezentační komisí ČSST 
(dále jen RK ČSST), musí nejpozději 70 dnů před začátkem dané soutěže zaslat 
elektronicky e-mailem přihlášku RK ČSST. Přihlášky se posílají na předepsaném formuláři 
RK ČSST, který je ke stažení na webových stránkách ČSST v sekci RK ČSST. Jiné přihlášky 
nebudou akceptovány. Přihláška musí být podepsána předsedou oddílu daného soutěžícího. 
Přihlášky musí být zaslány ve formátu PDF nebo JPG těmto členům RK ČSST: 
 
a) Soutěžící věkové kategorie MASTERS zasílají své přihlášky Květoslavu Grobařovi na e-

mail: slava.grobar@email.cz 
 

b) Soutěžící věkové kategorie OPEN zasílají své přihlášky Petru Slaničkovi na e-mail: 
ps@naturarerum.cz 

 
c) Soutěžící věkové kategorie DOROSTENCI a JUNIOŘI zasílají své přihlášky Jiřímu 

Práškovi na e-mail: skzlobrsedlcany@seznam.cz 
 

Kopie přihlášky musí být zaslána předsedovi RK ČSST na e-mail: nominace.csst@gmail.com 
 
Na základě správně vyplněné přihlášky zaslané ve stanoveném termínu bude soutěžící zařazen 
do předběžné nominace. 

 
2. Soutěžící musí svou účast na mezinárodní soutěži, které se chce zúčastnit, elektronicky 

potvrdit nejdéle 30 dnů před jejím konáním. Potvrzení účasti musí být zasláno na stejné e-
mailové adresy jako přihláška a její kopie. Pokud tak nebude učiněno, nebude soutěžící 
uveden v nominaci konečné.  
 

3. RK ČSST má právo odmítnout přihlášku, která nesplňuje předepsané náležitosti. Soutěžící tak 
nebude přihlášen do soutěže. 
 

4. RK ČSST má právo odmítnout přihlášku a soutěžícího na soutěž nepřihlásit, pokud má 
pochybnosti o jeho způsobilosti účastnit se soutěže. Přitom důvod odmítnutí nemusí 
soutěžícímu sdělovat. 
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Článek III 
Úhrada nákladů  

 
1. Soutěžící musí před konáním mezinárodní soutěže, které se chce zúčastnit, zaplatit startovné a 

antidopingový poplatek, a to na základě vystavené faktury, která mu bude zaslána 
v elektronické podobě. Výše startovného a antidopingového poplatku je uvedena 
v propozicích dané soutěže v EUR v souladu s platnou legislativou IPF/EPF. ČSST vyčíslí 
tuto částku soutěžícímu v Kč dle kurzu vyhlášeného Českou národní bankou, a.s. v den 
vystavení faktury. K této částce bude připočten správní poplatek ve výši 200 Kč (Rozhodnutí 
Výkonného výboru ČSST ze dne 17. 11. 2007).  
 

a) U soutěží pořádaných v rámci EPF (mistrovství Evropy) bude faktura vystavena ihned po 
předběžné nominaci. 

b) U soutěží pořádaných v rámci IPF (mistrovství světa) bude faktura vystavena po konečné 
nominaci. 

 
Pokud soutěžící nezaplatí do stanoveného termínu splatnosti, který bude uveden na faktuře, 
startovné a antidopingový poplatek včetně správního poplatku, může být ze soutěže odhlášen. 
Nezaplacení těchto poplatků může mít za následek jejich vymáhání po soutěžícím, a to i přes 
jeho neúčast na soutěži.  

 
2. Na základě rozhodnutí valného shromáždění EPF z roku 2017 je národní federace povinna 

zaplatit za každého soutěžícího přihlášeného v předběžné nominaci do soutěže pořádané 
v rámci EPF (mistrovství Evropy) startovné a antidopingový poplatek, a to i když soutěžící 
svou účast na soutěži zruší. V návaznosti na toto rozhodnutí musí soutěžící přihlášený na 
soutěž pořádanou v rámci EPF (mistrovství Evropy) zaplatit startovné a antidopingový 
poplatek ČSST bez ohledu na to, jestli se soutěže zúčastní, či nikoli. Toto pravidlo neplatí pro 
soutěžící, kteří budou uvedeni v předběžné nominaci jako rezerva. Startovné a antidopingový 
poplatek zaplacený soutěžícími přihlášenými na soutěže pořádané v rámci EPF (mistrovství 
Evropy) je nevratný. Tento poplatek však může být převeden na úhradu startovného a 
antidopingového poplatku soutěžícího uvedeného jako rezerva.  
U soutěží pořádaných v rámci IPF (mistrovství světa) vzniká povinnost zaplatit startovné a 
antidopingový poplatek všem soutěžícím, kteří svou účast potvrdili, až po nominaci konečné.  

 
3. Pokud budou na mezinárodní soutěži startovat 4 a více českých soutěžících a nebude na této 

soutěži k dispozici český mezinárodní rozhodčí, může být na těchto soutěžících požadována 
úhrada sankce udělená ČSST za jeho neúčast. Každý soutěžící je povinen svůj podíl uhradit 
ČSST nejpozději do 14ti dnů po obdržení faktury vystavené za tímto účelem. 
Po dohodě s ČSST je možné sankci uhradit na soutěži v hotovosti k rukám představitelů IPF, 
resp. EPF. 
 

4. Pokud bude soutěžící požadovat zajištění ubytování na mezinárodní soutěži, musí svůj 
požadavek zaslat spolu s potvrzením účasti na soutěži nejdéle 30 dnů před jejím konáním.  
Objednané ubytování může být uhrazeno v hotovosti na místě, pokud to pořadatel umožňuje, 
nebo bude muset být zaplaceno prostřednictvím ČSST převodem na účet pořadatele. Pokud 
bude ubytování hrazeno prostřednictvím ČSST, přefakturuje ČSST tyto náklady soutěžícímu. 
V případě, že soutěžící, případně jeho doprovod, nevyužije objednané ubytování, mohou být 
po něm vymáhány sankční poplatky účtované hotelem nebo pořadatelem soutěže.  
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 100 EUR. Pokud tak neučiní, neobdrží akreditaci a 
budou vyloučeni ze soutěže. Ubytování na oficiálním hotelu musí být objednáno hromadně 
prostřednictvím ČSST.  
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Článek IV 

Pravidla nominací 
 

1. Počet nominovaných soutěžících z jedné země startujících ve všech věkových a hmotnostních 
kategoriích musí být v souladu s pravidly IPF.   

2. Nominační soutěží na mezinárodní soutěž je vždy mistrovství ČR dané věkové, resp. 
hmotnostní kategorie pořádané ČSST. Výběr soutěžících do nominace v případě obdržení 
většího množství přihlášek do některé věkové, resp. hmotnostní kategorie provádí RK ČSST 
na základě dosažených výkonů jednotlivých soutěžících. Přednost mají vždy soutěžící, kteří se 
zúčastnili některé z nominačních soutěží.  

 
 

Článek V 
Povinnosti soutěžících 

 
3. Každý nominovaný soutěžící se stává reprezentantem ČR a je povinen dodržovat pravidla IPF, 

řídit se stanovami, směrnicemi a předpisy IPF, EPF a ČSST a dodržovat veškerá ustanovení 
Světového antidopingového kodexu, resp. Směrnice pro kontrolu a postih dopingu ve sportu 
včetně antidopingových pravidel a předpisů IPF a EPF z těchto dokumentů vyplývajících. 
V případě pozitivního dopingového nálezu je reprezentant povinen uhradit ČSST veškeré 
náklady, které v souvislosti s tímto nálezem svazu vzniknou. 

 
4. Pokud bude na mezinárodní soutěži přítomen oficiální zástupce ČSST jako vedoucí výpravy, 

jsou všichni reprezentanti ČR na této soutěži povinni řídit se jeho pokyny, pokud jeho pokyny 
nebudou odporovat dobrým mravům, pravidlům IPF nebo by uposlechnutím došlo k porušení 
zákona.  

 
Článek VI 

Závěrečná ustanovení 
 

1. Nominace soutěžících na mezinárodní soutěže podléhá schválení Výkonného výboru ČSST. 
2. K výkladu této Směrnice je oprávněn výhradně Výkonný výbor ČSST. 
3. Tato Směrnice byla schválena Výkonným výborem ČSST dne 5.8.2018 
4. Tato Směrnice nabývá účinnosti dnem 1. 9. 2018. 

 
 
 
 

Milan Špingl 
předseda Reprezentační komise a metodiky 


