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STANOVY 
ČESKÉHO SVAZU NESLYŠÍCÍCH SPORTOVCŮ 

 

I. 
Základní ustanovení 

 
Článek 1. 

 
1.   Český svaz neslyšících sportovců (dále jen „ČSNS") je občanským sdružením, vytvořeným 

na demokratických zásadách, nezávislým na politických stranách a hnutích. 
2. Je dobrovolným sportovním svazem otevřeným pro všechny organizace a tyto uznávají 

výhradní právo ČSNS na řešení otázky a rozhodnutí v oblasti vrcholového, 
výkonnostního, masového - tělovýchovy pro neslyšící a sluchově postižené, žactvem 
počínaje a dospělými konče. 

3. Je výhradním organizátorem a představitelem sportu neslyšících přičemž zabezpečuje a 
odpovídá za rozvoj sportu neslyšících v České republice a prosazuje zájmy neslyšících 
sportovců v České republice i na mezinárodním poli. 

4. ČSNS také dle možností zabezpečuje sociální, zdravotní, psychorekondiční a jiné 
rehabilitační činnosti nejen pro sportovce a sportovní mládež, ale i pro rodinné příslušníky 
za účelem vyrovnání jejich těžkého zdravotního handicapu a rovnocenné integrace do 
zdravé společnosti 

5.  Sídlo:   Plzeň, Lábkova ul. –  Pavilon č. 5 
 

II. 
   Poslání 

 
Článek 2. 

 
1.  Posláním ČSNS je pečovat dle možností o komplexní rozvoj sportu neslyšících v ČR a 

vytvářet pro něj na všech stupních všestranné podmínky, prostřednictvím činnosti v 
klubech vést členy a zejména mládež k pozitivním občanským postojům, zdravému 
způsobu života a aktivnímu využívání volného času, přičemž v tomto spolupracuje s 
dalšími sportovními svazy v ČSTV, s jinými sportovními organizacemi, s jinými 
organizacemi neslyšících a sluchově postižených, s dalšími organizacemi a institucemi a 
orgány, které se chtějí podílet na poslání ČSNS a pomoci neslyšícím občanům. 

 2.  Své poslání ČSNS uskutečňuje zejména tím, že: 
a) je zřizovatelem, vlastníkem a organizátorem všech sportovních soutěží, které přímo řídí 

svými orgány dle pravidel jednotlivých sportů a na základě řádů, předpisů a směrnic, 
které pro jejich řízení vydává, 

b) vydává řády, předpisy a směrnice pro svou činnost, jimiž jsou zejména: soutěžní řád,    
    registrační řád, přestupní řád, disciplinární řád, odvolací řád, směrnice apod., vydává 

statuty a řády upravující činnost orgánů ČSNS atd. 
c) organizuje a řídí dle možností přípravu a činnost dalších činovníků sportu neslyšících, 

přičemž v tomto směru spolupracuje s ostatními složkami různých odborností 
d) prosazuje a chrání zájmy a práva všech svých členů a klubů neslyšících sportovců 

sdružených ČSNS vůči jiným organům a organizacím, zastupuje sport neslyšících v 
zahraničí, přičemž je výhradním a nezastupitelným zástupcem ČR v mezinárodních 
federacích neslyšících sportovců (ICSD, EDSO, ICSC) a s kluby sdružených v těch 
organizacích je ČSNS oprávněn povolit svým členům sportovní styky.  
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    e) obsahově a organizačně zabezpečuje sportovní reprezentaci v různých sportovních 
odvětvích v soutěžích ICSD, EDSO, ICSC, pořádá dle možností mezistátní a 
mezinárodní sportovní akce a zajišťuje dle financí potřebnou přípravu pro reprezentaci. 

f)  vydává dle možností literaturu na podporu sportu neslyšících a tiskoviny pro potřebu  
     soutěží 
g)  zabezpečuje dle možností propagaci sportu neslyšících v hromadných sdělovacích    
     prostředcích 

3. Věnuje péči výchově mládeže a talentované sportovce připravuje pro dosažení nejvyšší  
     výkonnosti v spolupráci s TJ a SK, přičemž hlavní odpovědnost leží na TJ a SK dle jejich    
     možností. 
4.  Je členem Mezinárodního deaflympijského výboru (ICSD), Evropské organizace   
     neslyšících sportovců (EDSO) a Světové šachové organizace neslyšících (ICSC) v souladu  
     s jejich statuty. 
5. Je kolektivním členem ČSTV/UZPS. 
 

III . 
Členství 

 
článek 3. 

 
    Členy ČSNS mohou být – tři formy členství   
1. a/ plné členství prostřednictvím čistě TJ a SK neslyšících, dále oddíly neslyšících u    
         normální TJ a SK, toto je hlavní členství s všemi právy členů jako volit a být volený atd.  
         zcela dle řádů ČSTV. 
    b/ přidružení členové –z ostatních organizací neslyšících – tito členové se mohou účastnit  
        soutěží ČSNS výslovně župních soutěží a MČR na vlastní náklady,  nemohou volit a být  
        voleni a jinak se angažovat na všech stupních řízení ČSNS 
    c/ přímí členové ČSNS neevidováni v TJ a SK neslyšících,. jde zejména o školní mládež a  
        jejich doprovod apod., mohou účastnit soutěží na vlastní náklady a dle finančních     
        možností ČSNS, nemohou volit a být  voleni. 
2. O přijetí za člena ČSNS rozhoduje sekretariát ČSNS na základě písemné přihlášky a   
    předložení stanov nebo jiného zakládajícího dokumentu dle směrnic ČSNS. Přihláška musí 

obsahovat prohlášení uchazeče o členství s tím, že do ČSNS vstupuje dobrovolně, zavazuje 
se dodržovat veškeré předpisy ČSNS a podřizovat se rozhodnutím orgánů ČSNS a je 
srozuměný, že jeho osobní údaje jsou vedeny trvale v evidenci členstva ČSNS a nebudou 
nikomu poskytovány bez jeho souhlasu dle zákona o ochraně osobních údajů. Tato ochrana 
a ustanovení platí pro kompletní členskou evidenci i pro předtím přihlášené členy před 
zákonem o ochraně osobních údajů. 

3. Mezi základní práva a povinnosti členů patří:  
    I. Práva: 

a) zúčastňovat se soutěží ČSNS a mít za tím účelem registrované sportovce podle   
    příslušných předpisů (Registrační řád apod.) s ohledem na formu jeho členství. 
b) účast v soutěžích je povolena jen těm členům, kteří mají sluchovou ztrátu 55 dB PTA a   
    vyšší na lepším uchu, 

     c) zúčastňovat se prostřednictvím svých zástupců TJ a SK neslyšících a oddílů neslyšících  
         u běžné TJ a SK jednání orgánů ČSNS,  
    d) volit členy příslušných orgánů ČSNS a platně hlasovat prostřednictvím delegátů TJ a SK  
         neslyšících a oddílů neslyšících u běžných TJ a SK, 

e) TJ a SK neslyšících, oddíly neslyšících u běžných TJ a SK mají právo obracet se s       
     připomínkami, podněty, návrhy a žádostmi na orgány ČSNS a obdržet odpověď do    
     dvou měsíců. 
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II. Povinnosti: 
a) platit příspěvky a poplatky stanovené příslušnými předpisy a rozhodnutími ve  
      stanovených termínech dle směrnic a rozhodnutí výkonného výboru ČSNS na základě  
      schválení VH ČSNS 
b) dodržovat stanovy, statuty, řády a další předpisy ČSNS a podrobovat se rozhodnutím   

          orgánů ČSNS s právem odvolat se proti rozhodnuti v souladu s příslušnými řády, 
4. Práva a povinnosti členů ČSNS jsou nedělitelné a vázané výlučně na členy ČSNS. O  
    případném převodu členských práv rozhoduje výkonný výbor ČSNS. 

5. Členství v ČSNS zaniká: 
a) odnětím členství výkonným výborem ČSNS pro hrubé porušení nebo opakované 

porušování členských povinností 
b) ukončením písemným oznámením jednotlivého fyzického člena, úmrtím apod.  

6. Stanovy klubů v ČSNS musí mít ustanovení o tom, že nejvyšším orgánem klubu TJ a SK 
    neslyšících i oddílu neslyšících u běžné TJ a SK je Valná hromada  jejich členů. 
 

IV. 
Orgány ČSNS 

 
článek 4. 

 
1. Činnost v ČSNS zajišťují tyto orgány: 
  a) Valná hromada ČSNS 
  b) Výkonný výbor ČSNS 
   c) Kontrolní a revizní komise 
   d) Další orgány zajišťující činnost ČSNS 
2.  Předsedou každého orgánu ČSNS musí být neslyšící člověk. Měřítkem je ztráta sluchu 55 
    dB PTA a více  na lepším uchu dle reguli ICSD. 
 3. Jednání všech orgánů ČSNS probíhá ve znakové řeči. 
 

 Valná hromada ČSNS 
 

článek 5. 
 
1.  Valná hromada (dále jen „VH") ČSNS je nejvyšším orgánem ČSNS. 
2. VH ČSNS tvoří delegáti / zástupci samostatných TJ/SK neslyšících a oddílů neslyšících 

v jiných TJ/SK organizovaných v ČSTV, členové výkonného výboru ČSNS včetně 
prezidenta ČSNS, předsedové a sekretáři oblastních orgánů ČSNS, předsedové 
jednotlivých STK, předseda ÚSK ČSNS, předseda ÚSK mládeže a členové kontrolní a 
revizní komise ČSNS. Všichni účastnící mají 1 rozhodující hlas bez ohledu na funkce. 

3. Na VH ČSNS se delegáti l zástupci klubů vysílají podle klíče: 1 delegát/zástupce za každý 
TJ/SK neslyšících a oddíl neslyšících u zdravé TJ a SK 

4. VH ČSNS se schází jednou ročně. Mimořádnou VH ČSNS svolá výkonný výbor ČSNS, 
pokud to sám považuje za nutné nebo požádá-li o to nadpoloviční většina klubů sdružených 
v ČSNS. Mimořádnou VH ČSNS je výkonný výbor svolat nejpozději do 3 měsíců od 
doručení podnětu. 

5. VH ČSNS: 
a) projednává a schvaluje zprávu výkonného výboru ČSNS (president ČSNS, hospodář  
      ČSNS a předseda ÚSK ČSNS), zprávu kontrolní a revizní komise, zprávu předsedů STK  
      a předsedy USK mládeže, 
b) schvaluje změnu stanov ČSNS, název svazu . 
c) volí prezidenta ČSNS a členy VV, KRK a kooptuje a schvaluje kooptaci nových členů     
    VV, KRK 
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   d)  odvolává prezidenta ČSNS a členy VV , KRK, ÚSK ČSNS, STK  
   e)  rozhoduje   potvrzuje a schvaluje vstup ČSNS do jiných organizací a vystoupení z nich 
   f)  schvaluje návrh rozpočtu a plán dalšího rozvoje ČSNS  
   g)  schvaluje  zánik ČSNS na návrh VV ČSNS a v případě, zaniká-li ČSNS dobrovolným 
        rozpuštěním, vytvoří i současně likvidační komisi, která rozhodne o způsobu 
        majetkového vypořádání a má pravomoci veškeré, povede zápis o likvidaci atd.  
 6.  VH ČSNS je schopna jednat, usnášet se a volit, je-li přítomna nadpoloviční většina  
      delegátů s hlasem rozhodujícím. Usnesení je přijato, hlasovala-li pro ně nadpoloviční  
      většina přítomných delegátů s hlasem rozhodujícím. 
 7.  Volby na VH a program VH ČSNS se provádí dle jednacího řádu, který musí být na  
      počátku VH  schválen prostou většinou hlasů přítomných delegátů s hlasem rozhodujícím.  
 8. Jednací řád s programem VH se zasílá předem všem delegátům. 
 9. Všechny volené orgány ČSNS i sportovní komise postupují stejně takto, musí být zvoleny   
     před VH ČSNS nejméně 1 měsíc předem za účasti všech delegátů TJ a SK neslyšících.   
     Způsob volby , delegace, a konání určí ÚSK ČSNS pro všechny tyto orgány a sportovní  
     komise ČSNS.Dle těchto stanov mají TJ a SK neslyšících  dále oddíly neslyšících u   
     běžných TJ a SK právo volit,vysílat delegáty i na ostatní sportovní komise jež mají   
     republikový dosah a na územní orgány ČSNS dle působnosti TJ a SK neslyšících a oddílů  
     neslyšících u běžných TJ a SK. 
 

                 Výkonný výbor ČSNS 
                                                              

článek 6 
 

1. Výkonný výbor (dále jen „VV") ČSNS je nejvyšším orgánem mezi zasedáními VH. 
2. Funkční období VV ČSNS je 4 roky. Volby do VV se konají v tzv."olympijském cyklu" 
    vždy po letních Deaflympijských hrách. 
3. Je složen ze 7 členů a 2 náhradníků. 
4. Prezidentem ČSNS musí být pouze neslyšící člověk. Měřítkem je ztráta sluchu 55 dB PTA 
    a více na lepším uchu dle regulí ICSD. 
5. Nedoslýchaví nebo slyšící mohou být členy VV, nesmějí však součtem převyšovat 
    neslyšící členy VV. 
6. Své povinnosti a svou působnost plní prostřednictvím sekretariátu ČSNS.  
7. Plní úkoly uložené mu valnou hromadou, přičemž vše musí být v souladu s předpisy,  
    směrnicemi MŠMT, ČSTV a zákony České republiky.  
8. Zpracovává plán rozvoje sportu neslyšících na území České republiky a vydává pokyny k   
    jejich realizaci, dále prostřednictvím sekretariátu ČSNS, VV ČSNS a presidenta ČSNS  
    hospodaří s majetkem ČSNS, které tvoří finanční fondy, hmotný majetek, pohledávky ,  
    práva z cenných papírů, podílových listů a jiná majetková práva.Zdrojem majetku ČSNS  
    jsou zejména příjmy z vlastní činnosti, z případně stanovených členských příspěvků,  
    z vlastní obchodní činnosti a dále z účelových příspěvků ze státního rozpočtu nebo z jiných  
    veřejných rozpočtů  atd. 
9. Pro zabezpečení činnosti ČSNS a uskutečňování úkolů vyplývající z poslání ČSNS  
    ustavuje oblastní orgány a zřizuje odborné, poradní a řídící komise, kterým přiděluje 
    konkrétní úkoly. 

 Tyto odborné, poradní, řídící komise a oblastní orgány může odvolat a reorganizovat VV  
 ČSNS, pokud splnily úkol, či pokračování není přínosem pro ČSNS. 

10. Zabezpečuje sportovní reprezentaci ČR ve sportu neslyšících ve spolupráci s ÚSK a 
      předsedy STK dle možností a rozpočtu ČSNS, přičemž kluby, TJ a SK jsou povinny 
      zajišťovat jim celoročně podmínky pro zvyšování výkonnosti dle možností klubů, TJ a 
      SK, prostřednictvím náležitých tréninkových procesů a dokumentováním dle svých 
      možností. 
11. Schvaluje a navrhuje VH ČSNS zástupce ČSNS do jiných organizací.  
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12. Má právo odvolat a kooptovat do VV nového člena v období mezi valnými hromadami, 
přičemž důvody tohoto opatření (úmrtí, nemoc, neschopnost) musí být schváleny nejbližší 
valnou hromadou. 

13. Projednává a řídí veškerou činnost ČSNS, vytváří a novelizuje hospodářské směrnice, ruší  
      je atd. 
14. Projednává rozpočet a hospodaří v rámci svazového rozpočtu a se svěřenými finančními  
      prostředky a určuje rozdělení finančních prostředků.v souladu dle státních a  
      ekonomických předpisů. 
15. Dle potřeby zve předsedu KRK na svá zasedání. 
16. K jednání s institucemi, sponzory a organizacemi jsou oprávněni všichni členové VV. 
17. K uzavírání smluv všeho druhu je oprávněn pouze prezident ČSNS . 
18. Koordinuje požadavky na ediční činnost, propagaci, školení atd.dle možností 
19. VV ČSNS se schází na svých zasedáních jedenkrát za dva měsíce. V případě potřeby je 

oprávněn scházet se častěji. 
20. Statutárním představitelem oprávněným jednat jménem svazu ve všech věcech je  
      prezident ČSNS, a v případě jeho nemoci a dalších závažných okolností má toto právo i 

vicepresident ČSNS. 
 21. Na základě písemného pověření mají toto právo jednat ve všech věcech jménem ČSNS i      
       členové VV ČSNS a pracovníci  sekretariátu ČSNS – sekretářka a ekonomka sekretariátu   
       ČSNS. 
 

Kontrolní a revizní komise 

článek 7 

1. Kontrolní a revizní komise (dále jen „KRK") ČSNS je volena valnou hromadou ČSNS. 
2. Funkční období KRK je 4 leté („olympijský cyklus"). 
3. Skládá se ze 3 členů 
4. Provádí kontrolu hospodaření celého svazu na základě platných ekonomických předpisů a    
    směrnic. KRK nesupluje činnost ČSNS a jejich orgánů. 
 

Další orgány zajišťující činnost ČSNS 
 

článek 8 
 
1. Tyto orgány jsou zřizovány výkonným výborem ČSNS pro další činnost ČSNS a slouží  
    jako řídící orgány soutěží v ČSNS. 
2. Činnost takových orgánů je upravena zvláštními předpisy (statuty, směrnice, manuály),   
    vydaných výkonným výborem ČSNS, příp. takto zřízeným orgánem. 
3. Tyto orgány se scházejí na svých zasedáních alespoň 2 x ročně, v případě nutnosti i častěji. 

 
V. 

                    Závěrečná ustanovení 
 

článek 9 
 

      S těmito stanovami ČSNS byla seznámena mimořádná Valná hromada dne 8.listopadu  
      2003 , byly  přijaty a schváleny mimořádnou Valnou hromadou ČSNS dne 8.listopadu  
      2003 v Plzni. 
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STATUT  

 
ÚSTŘEDNÍ SPORTOVNÍ KOMISE ČSNS 

( ÚSK ČSNS ) 
 

článek 1 
 

  1. Ústřední sportovní komise ČSNS (dále jen ÚSK ČSNS) je orgánem ČSNS. 
  2. ÚSK ČSNS je zřizována VV ČSNS za účelem provádění jednotné sportovní politiky ve  
      všech STK a župních výborů. 
  3. ÚSK ČSNS je nejvyšším řídícím orgánem soutěží ČSNS. 
  4. ÚSK ČSNS se skládá nejméně z 5 členů včetně předsedy, kteří musí být plnoprávnými  
      členy  ČSNS. 
  5. Předsedu ÚSK ČSNS je oprávněn jmenovat VV ČSNS. 
  6. ÚSK ČSNS je volena jako samostatný subjekt ČSNS a ze své činnosti je plně zodpovědná  
      VV ČSNS. 
  7. Funkční období ÚSK ČSNS je 4 leté („olympijský cyklus“). Volby do tohoto orgánu se  
      konají vždy před volbou prezidenta ČSNS a VV ČSNS. 
  8. V případě poklesu počtu členů ÚSK ČSNS v době volebního období je předseda ÚSK  
      ČSNS oprávněn k provedení kooptace za účelem doplnění ÚSK ČSNS na plný stav. 
  9. ÚSK ČSNS spolupracuje se všemi složkami ČSNS a zejména s řídícími orgány soutěží  
      ČSNS (STK a župní výbory), které jí jsou přímo podřízeny. 
10. ÚSK ČSNS nezasahuje do pravomocí řídících orgánů soutěží (STK a župních výborů) ani  
      je nenahrazuje v jejich odpovědnosti vyplývající z jejich konkrétních činností, avšak má  
      právo z objektivních důvodů (ekonomické, sportovní, reprezentační atd.) změnit jejich  
      rozhodnutí. 
 

článek 2 
Činnost ÚSK ČSNS 

 
 1.  Předkládá VV ČSNS a VH ČSNS zprávu o činnosti řídících orgánů soutěží ČSNS. 
 2.  Připravuje a zpracovává Termínovou listinu ČSNS. 
 3.  Kontroluje propozice akcí schválené příslušným řídícím orgánem soutěže (STK) a  
      hodnocení M-ČR od pořadatele a delegáta příslušného řídícího orgánu soutěže (STK). 
 4.  Ověřuje návrh reprezentace od příslušné STK a předkládá doporučení na VV ČSNS.  
 5.  Vydává roční přehled reprezentantů ČSNS a určuje výkonnostní limity k účasti na  
      evropských a světových soutěžích. 
 6.  Zabezpečuje metodické řízení sportů v ČSNS. 
 7.  Vykonává funkci odvolacího orgánu v souladu s Odvolacím řádem ČSNS. 
 8.  Na základě oprávněného podnětu ÚSK ČSNS: 
      a) kontroluje plnění usnesení přijatých VH a řídícími orgány ČSNS, 
      b) kontroluje dodržování Stanov ČSNS, řádů, směrnic a dalších náležitostí vydaných  
          řídícími orgány ČSNS, které jsou nutné pro kvalitní činnost ČSNS. 
9.   Prostřednictvím Matriční subkomise a příslušného pracovníka pro registraci vyřizuje  
      registraci a přestupy v souladu s Registračním a Přestupním řádem ČSNS 
10. Prostřednictvím ÚSK mládeže kontroluje hlášení o akcích mládeže a o pohybu sportovců  
      mládežnických kategorií. 
11. Rozhodnutí a pokyny ÚSK ČSNS jsou závazné pro všechny STK a župní výbory. 
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článek 3 

 
Kontrolované orgány, jejich funkcionáři a pracovníci jsou povinni poskytnout ÚSK ČSNS 
požadovanou spolupráci a vytvořit tak podmínky pro výkon její funkce. Zejména jsou 
povinni: 
      a) poskytovat materiály a jiné písemnosti potřebné k řádnému provedení kontroly 
      b) podávat požadované informace a vysvětlení 
      c) na požádání se zúčastnit jednání ÚSK ČSNS 
 

článek 4 
 

ÚSK ČSNS postupuje svá zjištění, návrhy a doporučení příslušnému řídícímu orgánu soutěže 
(STK), který se jimi zabývá a oznamuje k nim ÚSK ČSNS svá stanoviska nebo o nich při 
nejbližším svolaném zasedání rozhodne a své zdůvodněné rozhodnutí písemně předloží ÚSK 
ČSNS. V průběhu funkčního období podává předseda ÚSK ČSNS o činnosti ÚSK ČSNS 
informaci na zasedáních VV ČSNS a VH. 
 

článek 5 
 

ÚSK ČSNS je povinna o své činnosti vést řádnou evidenci. Veškeré dokumenty označuje 
svým jménem, razítkem a podpisem předsedy či jiného oprávněného pracovníka s uvedením 
jeho funkce v ÚSK ČSNS. 
 

článek 6 
 

ÚSK ČSNS je oprávněna přijímat usnesení  a rozhodovat, je-li přítomna nadpoloviční většina 
jejich členů. Rozhodnutí a usnesení je platné, hlasuje-li pro ně nadpoloviční většina 
přítomných členů. 
 

článek 7 
 

Podle této normy se projednávají všechny případy předané do pravomoci ÚSK ČSNS od 1. 
ledna 2004. 
 

článek 8 
 

Tato norma nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2004 na základě schválení VV ČSNS. Závazný 
výklad tohoto Statutu ÚSK ČSNS je oprávněn provádět pouze VV ČSNS. 
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STATUT  
 

SPORTOVNÍ TECHNICKÉ KOMISE ČSNS 
(STK ČSNS ) 

 
článek 1 

 
 1. Sportovní technická komise ČSNS (dále jen STK ČSNS) je orgánem ČSNS. 
 2. Je zřizována VV ČSNS jako stálá nebo dočasná komise, která plní poradní, odbornou,  
     řídící a iniciativní funkci sportovní politiky ČSNS. 
 3. STK ČSNS je řídícím orgánem příslušných soutěží ČSNS a je přímo podřízena ÚSK  
     ČSNS. 
 4. STK ČSNS se skládá nejméně ze 3 členů včetně předsedy, který je volen z jejich středu a  
     kteří musí být plnoprávnými členy ČSNS. 
 5. STK ČSNS je volena jako samostatný orgán a ze své činnosti je plně zodpovědná ÚSK  
     ČSNS. 
 6. Funkční období STK ČSNS je 4 leté („olympijský cyklus“). Volby do tohoto orgánu se  
      konají vždy před volbou prezidenta ČSNS a VV ČSNS.. 
 7. V případě poklesu členů STK ČSNS v době volebního období je předseda STK ČSNS  
     oprávněn k provedení kooptace za účelem doplnění STK ČSNS na plný stav. 
 8. STK ČSNS spolupracuje se všemi složkami ČSNS a zejména s pořadateli soutěží, kteří jí  
     jsou přímo podřízeni. 
 9. STK ČSNS nezasahuje do pravomoci pořadatelů soutěží ani je nenahrazuje v jejich  
     odpovědnosti vyplývající z jejich konkrétních činností, avšak má právo z objektivních  
     důvodů (ekonomické, sportovní, reprezentační apod.) změnit jejich rozhodnutí. 
10.STK ČSNS spolupracuje také s těmi oddíly TJ/SK, které jsou v příslušné STK ČSNS  
     přihlášeny. Tyto oddíly musí respektovat rozhodnutí výboru STK týkající se náležitostí  
     řádného zabezpečení M-ČR. 
11.Oddíly těch klubů, kteří jsou přihlášení v STK ČSNS mohou navrhovat svého zástupce do  
     výboru STK ČSNS dle potřeby a určitého počtu. 
 

článek 2 
Činnost STK ČSNS 

 
1. Předkládá ÚSK ČSNS zprávu o své činnosti. 
2. Připravuje, zpracovává a pro potřeby ÚSK schvaluje pořadatele soutěží ČSNS. 
3. Kontroluje a schvaluje propozice akcí vydané pořadatelem soutěže. 
4. Na základě doporučení svého výboru navrhuje pro ÚSK ČSNS složení reprezentace svého  
    sportu pro mezinárodní soutěže (MS, ME, Letní a Zimní deaflympijské hry atd.).                                        
5. Vykonává funkci odvolacího orgánu v souladu s Odvolacím řádem ČSNS. 
6. Pro ÚSK ČSNS připravuje plán a návrh rozpočtu  pro: 
     a) M-ČR v tom sportu, jímž je řídícím orgánem 
     b) reprezentační akce - soustředění, kvalifikace, účast na MS, ME, Letní a Zimní  
                                        deaflympijské hry, přátelská utkání či podobné soutěže atd. 
7. V souladu se stanovami ČSNS se schází 1 x za 3 měsíce (dle svých potřeb i častěji či méně)  
    na svých zasedáních, kde přijímají doporučení a závěry pro vlastní práci. Z těchto zasedání  
    vypracují zápis a usnesení pro ÚSK ČSNS a VV ČSNS. Případné iniciativní podněty či  
    žádosti pro VV ČSNS musí být doručovány prostřednictvím předsedy či  jiného  
    oprávněného člena ÚSK ČSNS. 
8. Zpracovává a schvaluje směrnice pro řízení příslušných soutěží ČSNS. 
9. Ve své činnosti se dle svých možností podílejí na obsahovém zajištění a organizaci aktivů,  
      seminářů, školení, prověrek a průzkumu metodické pomoci. 
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10. Prostřednictvím své Disciplinární komise projednává a řeší disciplinární případy v  
      souladu se Soutěžním řádem ČSNS, Disciplinárním řádem ČSNS a disciplinárním řádem  
      své STK. 
 

článek 3 
      
STK ČSNS postupuje svá zjištění, návrhy a doporučení příslušnému pořadateli soutěže, který 
se jimi zabývá a oznamuje k nim STK ČSNS svá stanoviska nebo o nich při nejbližším 
svolaném zasedání výboru klubu rozhodne a své zdůvodněné rozhodnutí písemně předloží 
STK ČSNS. V průběhu funkčního období podává předseda STK ČSNS průběžně písemnou 
zprávu o činnosti  STK ČSNS na ÚSK ČSNS. 

 
článek 4 

 
STK ČSNS je povinna o své činnosti vést řádnou evidenci. Veškeré dokumenty označuje 
svým jménem, razítkem a podpisem předsedy či jiného oprávněného pracovníka s uvedením 
jeho funkce v STK ČSNS. 
 

článek 5 
 

STK ČSNS je oprávněna přijímat usnesení  a rozhodovat, je-li přítomna nadpoloviční většina 
jejich členů. Rozhodnutí a usnesení je platné, hlasuje-li pro ně nadpoloviční většina 
přítomných členů. 
 

článek 6 
 

Podle této normy se projednávají všechny případy předané do pravomoci STK ČSNS od 1. 
ledna 2004 
 

článek 7 
 

Tato norma byla schválena VV ČSNS a nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2004. Závazný 
výklad této normy je oprávněn provádět pouze VV ČSNS. 
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OBLASTNÍ  ORGÁNY  ČSNS 
 

článek 1 
Valná hromada oblasti - župy 

 
1. Kluby sdružené v ČSNS se člení do následujících 4 oblastí - žup :   
    a) Severovýchodní župa - zahrnuje tyto kraje : Praha, Středočeský, Liberecký,  
                                                                               Královéhradecký a Pardubický. 
    b) Jihozápadní župa - zahrnuje tyto kraje : Plzeňský, Karlovarský, Jihočeský a Ústecký 
    c) Severomoravská župa -  zahrnuje tyto kraje : Moravskoslezský, Olomoucký 
    d) Jihomoravská župa - zahrnuje tyto kraje : Vysočina, Jihomoravský, Zlínský 
2. Nejvyšším orgánem ČSNS na úrovni oblasti - župy je Valná hromada župy. Na Valnou  
    hromadu vysílají všechny územně příslušné TJ/SK, jejichž sportovci startují v soutěžích  
    řízených župními STK, po jednom delegátu. Každý delegát má na Valné hromadě 1 hlas. 
3. Valná hromada župy se schází dle možností buď 1x ročně či 1x za dva roky. Mimořádnou  
    Valnou hromadu svolá župní Výkonný výbor pokud to sám považuje za nutné nebo je  
    možné ji svolat, požádá-li o to nadpoloviční většina klubů, jejichž sportovci startují v  
    soutěžích řízených župními STK. Mimořádnou Valnou hromadu je župní výkonný výbor  
    povinen svolat do 2 měsíců od doručení podnětu. 
4. Valná hromada župy zejména: 
     a) projednává zprávu o stavu rozvoje sportu neslyšících v župě a o činnosti župního VV 
     b) schvaluje připomínky a podněty k činnosti VV ČSNS a návrhy na změny a doplňky  
         předpisů ČSNS 
     c) volí předsedu a členy župního VV 
 
 

článek 2 
Výkonný výbor župy  

 
1. VV župy tvoří předseda a další členové, kteří jsou řádnými členy územně příslušného  
     klubu. 
2. VV župy zabezpečuje plnění usnesení Valné hromady župy a je nejvyšším řídícím orgánem  
    župy v období mezi valnými hromadami 
3. Plní funkci řídícího orgánu soutěží v župách a zajišťuje župní soutěže. K jejich řízení  
    vydává příslušné směrnice, jmenuje své delegáty na základě předpisů ČSNS a ukládá jim  
    úkoly. Je oprávněna rozhodovat ve věcech, které nejsou Stanovami a dalšími řády ČSNS  
    vyhrazeny valné hromadě či jiným orgánům.. 
3. Plní funkci disciplinární komise a odvolacího orgánu v souladu s Disciplinárním řádem  
    ČSNS a Odvolacím řádem ČSNS. 
4. Funkční období VV župy je dle rozhodnutí VH příslušné župy 2 nebo 4 leté. 
 

článek 3 
Župní přebory 

 
1. Župní přebory se musí konat v příslušném roce nejpozději 2 měsíce před řádným termínem  
    konání M-ČR. Výjimečně může příslušný řídící orgán (STK ČSNS) v zájmu zajištění  
    reprezentace rozhodnout a navrhnout řídícím orgánům soutěží v župě termín konání  
    župního přeboru v předcházejícím roce. 
2. Výkonný výbor župy na návrh řídícího orgánu soutěže v župě pověřuje zabezpečením  
    župního přeboru ten klub, který projeví zájem o uspořádání župního přeboru v jakémkoliv  
    sportu postupového charakteru. 
3. Pořadatel župního přeboru je povinen zpracovat propozice soutěže a předložit VV župy ke  
    schválení. Po schválení propozic je povinen tyto včas, nejpozději 14 dnů před soutěží,  
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    rozeslat všem územně příslušným klubům a na vědomí také vedoucímu příslušného vyššího  
    řídícího orgánu (STK ČSNS) 
4. Pořadatel župního přeboru zabezpečuje hladký průběh župního přeboru a zodpovídá za  
    prezentaci účastníků k soutěži.     
5. Pořadatel župního přeboru je povinen po skončení každé akce do 15 dnů zpracovat  
    hodnocení a výsledky soutěže, seznam postupujících sportovců na M-ČR s jejich přesnými  
    adresami, rodnými čísly, klubovou příslušností a případného telefonního či faxového  
    spojení.  
    V  případě postupujícího v soutěži družstev je pořadatel povinen uvést jméno vedoucího  
    tohoto družstva a spojení na něj. Pořadatel župního přeboru je povinen všechny tyto  
    náležitosti zaslat sekretáři VV župy, který potvrdí správnost výsledků a vše zašle  
    doporučenou poštou příslušnému vedoucímu řídícího orgánu soutěže (STK ČSNS) tak, aby     
    všechny náležitosti byly doručeny nejpozději do 21 dnů od skončení župního přeboru. 
6. Z každého župního přeboru ve sportu postupového charakteru jednotlivců mají právo účasti  
    na M-ČR v každé kategorii ti jednotlivci, kteří se v župním přeboru umístili na 1. - 4. místě.  
7. V soutěži družstev ve sportech postupového charakteru se koná pouze jednokolový župní  
    přebor, a to formou jednodenního turnaje. Z takového župního přeboru má právo postupu  
    na M-ČR pouze  jeho vítěz. 
8. Řídící orgán soutěže (STK) postupového charakteru má právo sdělit řídícímu orgánu   
    soutěží v župách výjimku, týkající se postupu jednotlivců na M-ČR. Povinností takového  
    řídícího orgánu je zachovat systém 8 postupujících z kategorie dospělých,dorostenců a  
    žáků. Tzn., že  postoupit mohou 4 muži a 4 ženy. Žádá-li řídící orgán soutěže postup např.6  
    mužů a 2 žen  atd., musí o tuto výjimku bezpodmínečně požádat ÚSK ČSNS a sdělit jí  
    řádné  odůvodnění této výjimky. 
9. Nepotvrdí-li v daném termínu účast na M-ČR sportovec nebo družstvo s právem účasti, má  
    právo účasti ten sportovec či družstvo, kteří se umístili hned za postupujícími.  
 

článek 4 
Závěrečná ustanovení 

 
Tato norma nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2004. Závazný výklad této normy je oprávněn 
provádět pouze VV ČSNS. 
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SOUTĚŽNÍ ŘÁD ČSNS ( SŘ ČSNS ) 
 

I. 
Základní ustanovení 

 
článek 1 

 
1. Soutěžní řád ČSNS ( dále jen „soutěžní řád“ ) stanoví základní podmínky organizace  
    sportovních soutěží pořádaných v rámci Českého svazu neslyšících sportovců ( dále jen   
    „ČSNS“ ) a vztahuje se na všechny jejich účastníky (tj. závodníky, hráče, družstva, kluby,  
    jejich funkcionáře, rozhodčí, delegáty a další činovníky, kteří vykonávají při sportovních  
    soutěžích ČSNS příslušné funkce a činnosti) a na řídící orgány těchto soutěží. Členské     
    kluby odpovídají za porušení řádů a předpisů svými členy, závodníky, hráči, funkcionáři    
    a dalšími osobami, které pověřily vykonáváním funkcí nebo činností v těchto soutěžích. 
2. K vydání soutěžního řádu je oprávněn výkonný výbor ČSNS. Změny a doplňky soutěžního  
    řádu mohou být  provedeny zpravidla k 1. lednu roku následujícího. 
3. Soutěžní ročník pro soutěže ČSNS je stanoven každoročně od 1. ledna do 30. října  
    běžného roku. 
4. Soutěžní ročník může být ve velmi výjimečných případech prodloužen do 15. listopadu    
    běžného roku. 
 

článek 2 
 
1. V rámci ČSNS se pořádají pouze soutěže mistrovské.  
2. Uspořádání všech soutěží musí být schváleno příslušnými řídícími orgány, v tomto případě  
    ústřední sportovní komisí (ÚSK) a příslušnou sportovně - technickou komisí (STK). 
3. Řídící orgán může v odůvodněných případech vydat zákaz příslušné soutěže. Takový zákaz  
    může pro nižší řídící orgány vydat vyšší řídící orgán, do jehož působnosti nižší řídící  
    orgány spadají. 
4. Při pořádání soutěží všeho druhu jsou účastníci soutěží i řídící orgány povinni dbát  
    obecných právních předpisů, zejména k zajištění pořádku a bezpečnosti při soutěžích  
    ČSNS. 
 

II. 
 

Organizace soutěží ČSNS 
 

Propozice a termínové listiny 
 

článek 3 
 
1. Mistrovské soutěže ČSNS se řídí tímto SŘ, směrnicemi příslušného řídícího orgánu soutěže  
    (STK) a Propozicemi, které jsou součástí těchto směrnic. Propozice soutěže musí  
    respektovat  tento  SŘ a být s ním v souladu. Řídící orgány soutěží jsou  oprávněny  
    v Propozicích : 
    a)  stanovit práva a povinnosti účastníků soutěží, pokud to SŘ připouští nebo ukládá 
    b)  odchylně od ustanovení SŘ upravit práva a povinnosti účastníků soutěží, jestliže to SŘ  
         výslovně umožňuje 
    c)  volně upravit ta práva a povinnosti účastníků soutěže, která nejsou SŘ upravena, avšak  
         jsou pro konkrétní soutěže specifická. 
2. Každá propozice dle specifiky sportu by měla obsahovat: 
    a) základní část - název soutěže, pořadatele, místo a termín konání, jména sponzorů,  
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        jména ředitele akce, hospodáře akce, hlavního rozhodčího, hlavního pořadatele apod. 
    b) technickou část - ubytování, stravování doprava, místo srazu, místo prezentace, místo  
        startu a cíle, přihlášky, časový harmonogram včetně slavnostního zahájení a ukončení ,  
        písemný, telefonický či faxový kontakt na osoby zodpovědné za informace o akci 
    c) ustanovení - pravidla, směrnice, soutěžní řád, vypsané kategorie 
    d) návratku - informace o soutěžícím pro pořadatele (jméno, příjmení, rodné číslo, adresa,  
        disciplína, nejlepší dosažený výkon), objednávka na ubytování, předpokládaný příjezd na  
        místo srazu a razítko mateřského oddílu 
    e) oznámení o startu na vlastní nebezpečí 
3. Základem rozpisu mistrovských soutěží je Termínová listina soutěží ČSNS. 
4. Termínové listiny župních soutěží musí navazovat a být přizpůsobeny směrnicím  
    příslušného řídícího orgánu soutěže a termínovým listinám mistrovských soutěží, zejména  
    co do systémů postupů a sestupů a počtu postupujících či sestupujících. V případech, kdy  
    by došlo k rozporu mezi těmito předpisy nižších (župních výborů) a vyšších řídících orgánů  
    (STK), jsou řídící orgány vyšších soutěží (M ČR) oprávněny změnit předpisy nižších  
    řídících orgánů soutěží (župní soutěže). 
5. Změny ve směrnicích příslušných řídících orgánů soutěží, které se týkají systému a  
    organizace soutěží, zásad pro postupy a sestupy a další změny, které mohou mít podstatný  
    vliv na průběh soutěží, lze v průběhu soutěžního ročníku provádět pouze výjimečně, a to  
    pouze s výslovným souhlasem ÚSK ČSNS. 
6  Změny v termínových listinách mohou v průběhu soutěžního ročníku provádět jen řídící  
    orgány soutěží, tj. příslušná STK na návrh pořadatele soutěže a se souhlasem ÚSK ČSNS, a  
    to pouze v zájmu řádného průběhů soutěží 
7. Termínová listina  a směrnice příslušných řídících orgánů soutěží a propozice jsou závazné  
    pro všechny účastníky soutěží a pro řídící orgány soutěží. 
8. Porušení nebo nedodržení SŘ, směrnic příslušného řídícího orgánu soutěží a termínové  
    listiny, může být podle závažnosti porušení nebo jejich nedodržení postihováno  
    pořádkovými pokutami, disciplinárními tresty, popřípadě herními či závodními důsledky. 
 

Náležitosti klubů 
 

článek 4 
 
Kluby, které se zúčastňují soutěží ČSNS jsou povinny: 
1.  Mít řádnou registraci u MV ČR jako samostatný právní subjekt a mít založený vlastní  
     bankovní účet. 
2.  Mít řádnou registraci klubu u oblastního výboru ČSTV. 
3.  Mít sportovce, kteří se zúčastňují soutěží ČSNS, registrované podle Registračního řádu  
     ČSNS. 
4. Podat ve stanoveném termínu přihlášku do soutěže s písemným prohlášením, že klub je  
    sportovně zajištěn a soutěž řádně dokončí. 
5. Řídit se ustanovením SŘ, směrnicemi a propozicemi příslušné soutěže, jakož i ostatními  
    směrnicemi a pokyny VV ČSNS a obecně platnými předpisy. 
6. Učinit všechna opatření k dodržení termínové listiny ČSNS, usilovat o hladký průběh  
    soutěží a přispívat k dodržení jejich regulérnosti. 
7. Na každou soutěž mládeže a dorostu do 17 ti let je povinen vysílající mateřský klub zajistit  
    těmto sportovcům doprovod. Takový klub také nese zodpovědnost za vedení  
    mládežnických sportovců (informace rodičům či zákonným zástupcům, místo srazu, způsob  
    cesty apod.) 
8. Počet doprovázejících osob při soutěžích mládeže: na každé 4 sportovce připadá 1  
    doprovázející osoba. Počet doprovázejících osob při soutěži mládežnických družstev: na 10  
    sportovců připadají 2 doprovázející osoby, na 16 sportovců připadají 3 doprovázející  
    osoby. 
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9. Vedle výše uvedených povinností jsou kluby rovněž povinny uvolňovat své sportovce pro  
    účely státní reprezentace podle rozhodnutí STK jednotlivých sportů, ÚSK ČSNS a VV  
    ČSNS. 
 

Náležitosti sportovců 
 

článek 5 
Registrace a podmínky startu v soutěžích ČSNS 

 
1. Aby sportovec mohl startovat při soutěžích ČSNS, musí být zaregistrován podle  
    Registračního řádu ČSNS a vybaven platným  registračním průkazem, kterým se prokáže  
    při prezentaci soutěží. Bez platného registračního průkazu  nesmí být sportovec připuštěn  
    ke startu, pokud řídící orgán soutěže nerozhodne jinak (event. může postupovat dle bodů  
    2. a 3. tohoto článku). 
2. Dostaví-li se sportovec k soutěži bez registračního průkazu, oznámí to neprodleně při  
    prezentaci určenému pracovníkovi a řediteli soutěže, který tuto skutečnost zaznamená v  
    hodnocení akce. V tomto případě sportovec předloží svůj občanský průkaz, případně jiný  
    průkaz totožnosti (cestovní pas, řidičský průkaz, event. průkaz ZTP) a sepíše čestné  
    prohlášení, ve kterém uvede, ve kterém klubu je skutečně registrován, jaká je jeho přibližná  
    sluchová ztráta a v případě ztráty registračního průkazu i skutečnost, že již ztrátu průkazu  
    nahlásil  prostřednictvím svého mateřského klubu příslušnému pracovníkovi pro registraci  
    VV ČSNS.Toto prohlášení sportovec stvrdí svým podpisem, případně se doplní podpisem   
    kapitána a vedoucího družstva u kolektivních  sportů. Sportovec, který nemá žádný z  
    uvedených dokladů totožnosti, nemůže v žádné soutěži  nastoupit. 
3. Sportovec, který nastoupil k soutěži bez registračního průkazu, předloží je buď během  
    soutěže nebo bezprostředně po skončení soutěže řediteli soutěže nebo nejpozději do 48  
    hodin po skončení soutěže zašle kopii registračního průkazu faxem vedoucímu příslušnému  
    řídícímu orgánu soutěže, v tomto případě vedoucímu příslušné STK. Nemůže-li sportovec  
    registrační průkaz předložit proto, že byl zničen, ztracen či odcizen, předloží ve stejné lhůtě   
    vysvětlení těchto okolností. Řídící orgán posoudí důvody, proč sportovec nastoupil bez  
    registračního průkazu a rozhodne o dalších opatřeních. Vůči sportovci či družstvu, ve  
    kterém sportovec bez registračního průkazu nastoupil budou vyvozeny soutěžní či herní  
    důsledky, prokáže-li se, že některý sportovec startoval neoprávněně. 
4. V soutěžích ČSNS mají právo startovat pouze ti sportovci, jejichž sluchová ztráta zjištěná  
    audiometrickým vyšetřením činí nejméně 55 dB PTA na lepším uchu dle Regulí  
    Audiogramu ICSD. 
5. Dalšími podmínkami startu v soutěžích ČSNS je:  

a) zaplacení startovného, které se týká pouze M-ČR a výše startovného je stanovena na 
základě rozhodnutí řídícího orgánu soutěže. Týká se to těchto kategorií: 

    - jednotlivci (muži, ženy, junioři)  
    - jednotlivci (dorostenci a dorostenky) 
    - družstvo dospělých, juniorů  
    - družstvo dorostu  
    Zaplacení startovného se netýká jednotlivců mládeže a družstva mládeže (tj. žáci a žákyně  
    s nedokončenou povinnou školní docházkou). 
    b) zaplacení členských příspěvků na dané soutěžní období, které musí být uhrazeno vždy  
        do 28. února každého roku. Jako doklad o zaplacení členských příspěvků bude sloužit  
        potvrzení vydané oprávněným funkcionářem klubu a kterým se každý sportovec bude  
        prokazovat při prezentaci. 
    c) dodržování řádů, pravidel, směrnic řídících orgánů soutěží a propozic příslušné soutěže. 
 

článek 6 
Lékařská prohlídka 
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1. Lékařská prohlídka u sportovců registrovaných v klubu ČSNS není předepsána. 
2. Sportovec, který startuje na soutěžích ČSNS, činí tak na vlastní nebezpečí. Při každé účasti  
    na soutěži je sportovec povinen při prezentaci vyplnit písemné prohlášení o startu na vlastní  
    nebezpečí. Za sportovce mladší 18ti let vyplňují před soutěží toto písemné prohlášení, které  
    se pak předloží při prezentaci, jejich oprávněný zákonný zástupce. 
 

Náležitosti družstev 
 

článek 7 
Soupiska 

 
1. Soupiska je doklad potvrzený řídícím orgánem soutěže, který určuje příslušnost hráčů k  
    určitému klubu. 
2. Soupiska se vyhotovuje pro ty soutěže družstev, kterých se klub zúčastňuje a jejichž řídící  
    orgán předložení soupisky vyžaduje. 
3. Soupiska musí být vyplněna čitelně psacím strojem a musí být vyhotovena v souladu se  
    směrnicemi příslušného řídícího orgánu soutěže (STK ČSNS). 
4. Klub je povinen předložit soupisku řídícímu orgánu soutěže ve stanoveném termínu ke  
    kontrole a potvrzení. Nepředložení soupisky ve stanoveném termínu může mít za následek  
    uložení pořádkové pokuty dle Disciplinárního řádu ČSNS a Disciplinárního řádů či směrnic  
    řídícího orgánu soutěže. 
5. Případné změny v soupisce je možno provést před započetím soutěže. Doplňování  
    soupisky, vyškrtávání hráčů a další případné změny v soupisce nejsou v  průběhu soutěže  
    povoleny, pokud řídící orgán soutěže nerozhodne jinak. 
 

článek 8 
Porušení ustanovení o soupisce 

 
Zneužití soupisky, její falšování, nenastoupení hráčů ze soupisky podle směrnic řídícího 
orgánu soutěže a uvádění nepravdivých údajů bude podle charakteru a závažnosti přestupku 
postihováno pořádkovými pokutami a disciplinárními tresty dle Disciplinárního řádu ČSNS a 
Disciplinárního řádu či směrnic řídícího orgánu soutěže (STK). 
 

článek 9 
 

Povinnosti pořadatele soutěže 
 
Pořadatelem soutěže je ten klub, který rozhodnutím příslušného řídícího orgánu soutěže 
(STK) a jeho nahlášením vyššímu řídícímu orgánu soutěže (ÚSK ČSNS) získal právo 
uspořádat příslušnou soutěž. 
 

článek 10 
 
Pořadatel soutěže je povinen : 
  1. Při získání práva na uspořádání soutěže vyplnit s VV ČSNS formulář „Smlouva o  
      uspořádání M-ČR“ 
  2. Vypracovat Propozice soutěže, které musí být schváleny vedoucím řídícího orgánu  
      soutěže  (tj. STK příslušného sportu), a to nejpozději 2 měsíce před řádným termínem  
      soutěže uvedeným v Termínové listině ČSNS. Poté musí být Propozice rozeslány všem  
      klubům sdružených v ČSNS tak, aby kluby tyto Propozice obdržely nejpozději 1 měsíc  
      před řádným termínem soutěže uvedeným v Termínové listině ČSNS. Současně musí  
      pořádající klub Propozice  poslat na adresu příslušného pracovníka vyššího řídícího  
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      orgánu soutěže (tj.agenda M-ČR ÚSK ČSNS). 
  3. Spolupracovat s vedoucím řídícího orgánu soutěže (STK příslušného sportu) a vycházet  
      vstříc při kontrole regulérního průběhu soutěže tomuto orgánu. 
  4. Zajistit potřebný počet rozhodčích dle povahy příslušného sportu (nelze zajišťovat  
      rozhodčí z řad vlastního klubu !!!). V případě neúčasti delegovaného rozhodčího je možno  
      se dohodnout s delegátem STK příslušného sportu na náhradním rozhodčím s platným  
      průkazem z vlastních řad a po ověření je nutno jej přijmout k řízení soutěže.  
     V případě, že ani tuto možnost nelze uplatnit, může dojít k dohodě klubů o řízení utkání  
     např. delegátem, vedoucím mužstva nebo jinou osobou, která je znalá pravidel daného  
     sportu. V případě, že se kluby nedohodnou na konkrétní osobě, dojde k losování toho kdo   
     bude mít právo utkání rozhodovat. 
     Zajišťuje-li pořadatel rozhodčí na příslušném sportovním svazu, je delegátovi soutěže  
      předložit při neúčasti rozhodčího na soutěži kopii žádosti o vyslání rozhodčího  
      adresovanou místně příslušnému sportovnímu svazu spolu s dokladem o zaslání (podací   
      lístek,  apod.). 
  5. Zajistit zdravotnickou službu s potřebným vybavením pro první pomoc a mít k dispozici  
      vhodné prostory, které budou sloužit jako ošetřovna a pro případný výkon antidopingové  
      kontroly. 
  6. Zajistit řádně fungující pořadatelský sbor, určit optimální počet členů pořadatelského  
      sboru a určit hlavního pořadatele 
  7. Vyžaduje - li pořadatel soutěže změnu termínu konání soutěže, je povinen uvědomit řídící  
      orgány soutěže, tj. vedoucího STK daného sportu a pověřeného zástupce agendy M-ČR  
      ÚSK ČSNS se zdůvodněním změny nejpozději měsíc před  rozesláním propozic  
      účastníkům  
  8. Zajistit bezpečnost sportovců, rozhodčích, delegátů a diváků, jakož i pořádek na  
      sportovišti. 
  9. Připravit sportoviště v souladu s Pravidly příslušného sportu, mít k dispozici odpovídající  
      nářadí a náčiní a ostatní náležitosti v souladu se směrnicemi příslušného řídícího orgánu  
      (STK), Propozicemi soutěže a Pravidly příslušného sportu. 
10. Zajistit pro sportovce, rozhodčí a příslušné funkcionáře čisté, dostatečně velké, řádně 
      uzamykatelné, v chladných dnech vytápěné šatny a umožnit jim řádnou hygienickou    
      očistu. 
11. Umožnit pořídit televizní, filmový, video nebo obdobný záznam soutěže řídícímu orgánu  
      soutěže.. 
12. Zajistit bezpečné uložení osobních věcí sportovců, rozhodčích a funkcionářů, určit místo k  
      parkování. Pokud o to uvedení účastníci požádají, je pořadatel povinen zabezpečit  
      úschovu jejich věcí, peněz a cenností. Za převzaté a uložené věci, peníze a cennosti  
      zodpovídá pořadatel soutěže podle zákona. 
13. Dle možnosti pořadatele soutěže se doporučuje, z důvodu rozlišení soutěžících od  
      nesoutěžících osob, vybavit identifikačními kartami či visačkami všechny přímé účastníky  
      soutěže (sportovci, trenéři, vedoucí družstev, rozhodčí, delegáti, apod.) 

 
článek 11 

Ředitel soutěže 
 
1. Ředitel soutěže zapsaný v propozicích soutěže  je povinen dohlížet na hladký průběh  
    a regulérnost soutěže a této soutěže se jako soutěžící nesmí zúčastnit. 
2. Je povinen při soutěži mít k dispozici Manuál ČSNS a vyžádají-li si jej přímí účastníci  
    soutěže (rozhodčí, sportovci, trenéři, vedoucí družstev), je povinen jej na jejich žádost  
    vydat k nahlédnutí. 
3. Pro vydávání Manuálu ČSNS k nahlédnutí, má právo si stanovit rozumné podmínky nutné  
    k tomu, aby mu byl Manuál vrácen v pořádku, včas a nepoškozen. 
4. Po skončení soutěže je povinen ve spolupráci s dalšími funkcionáři, podílejícími se na  



 20

    uspořádání soutěže, zpracovat vyhodnocení a výsledky soutěže a další náležité materiály, a  
    to vše zaslat na adresu pověřeného zástupce ÚSK, dále presidentovi ČSNS, vedoucímu  
    STK daného sportu a všem zúčastněným TJ/SK.  
  

článek 12 
Hospodář soutěže 

 
1. Hospodář soutěže zapsaný v propozicích soutěže  je povinen dohlížet na hladký průběh  
    spojený s vyúčtováním nákladů soutěže a této soutěže se jako soutěžící nesmí zúčastnit. 
2. Je povinen řídit se ustanoveními dle Hospodářských směrnic ČSNS. 
3. Vyplatit nejpozději po skončení soutěže dle s Hospodářských směrnic ČSNS a jimi  
    požadovaných dokladů odměny a náhrady přítomným rozhodčím, zúčastněným  
    sportovcům a funkcionářům. 
 

článek 13 
Hlavní pořadatel 

 
1. Hlavní pořadatel zodpovídá za plnění povinnosti pořadatele soutěže ve smyslu čl. 10.  
    tohoto SŘ. 
2. Před soutěží, v průběhu soutěže i po skončení soutěže je povinen respektovat pokyny  
    rozhodčího, ředitele soutěže a delegáta k zajištění bezpečnosti účastníků soutěže, a to až do  
    jejich odjezdu či odchodu z prostoru sportoviště. 
3. Ve spolupráci s policií je hlavní pořadatel povinen učinit veškerá opatření vedoucí ke  
    zjištění totožnosti pachatelů výtržností. 
4. Hlavní pořadatel, který byl pořádajícím klubem pověřen výkonem této funkce, musí být  
    viditelně a odlišně od ostatních členů pořadatelského sboru označen. 
 

článek 14 
Pořadatelský sbor 

 
1. Pořadatelský sbor by měl být sestaven z osob starších 18ti let, kteří znají své úkoly a  
    povinnosti. pořadatelský sbor kromě hlavního pořadatele by měli tvořit zejména: 
    a) 1 - 2 pořadatelé 
    b) zdravotní služba (lékař nebo zkušený zdravotnický pracovník) 
    c) pokladník 
    d) časoměřič a zapisovatel 
2. Minimální počet členů pořadatelského sboru stanoví pro jednotlivé soutěže příslušný řídící  
    orgán soutěže (STK) ve svých směrnicích. 
3. Všichni členové pořadatelského sboru musí být označeni výrazným a nezaměnitelným  
    způsobem (visačky, vesty, pásky, apod.). 
 

článek 15 
 
Pořadatelský sbor je povinen zejména : 
1. Respektovat a plnit příkazy a pokyny ředitele soutěže a hlavního pořadatele. 
2. Neumožnit přístup na sportoviště osobám podnapilým, ozbrojeným či osobám vnášejícím  
    předměty, kterými by mohli ohrozit život nebo zdraví ostatních účastníků soutěže. 
3. Zabezpečit zákaz vstupu do ohraničeného prostoru sportoviště všem osobám, jichž se  
    přímo probíhající soutěž netýká.  
4. Zajistit zákaz vstupu na soutěžní a hrací plochu v průběhu soutěže či utkání všem osobám  
    kromě sportovců a rozhodčích, event. dalších osob se souhlasem hlavního rozhodčího. 
5. Poskytnout občerstvení dle Hospodářských směrnic pro všechny účastníky soutěže a  
    přítomné rozhodčí, pokud není stanoveno jinak. 
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6. Zabezpečit řádný výkon zdravotnické služby. Za poskytnutí první pomoci v době soutěže  
    odpovídá osoba, která je k tomuto účelu pořadatelem soutěže zajištěna. 
7. Zajistit :  
a) řádné otevření pokladny dle povahy soutěže 
b) označení ceny vstupenek na viditelném místě 
c) vstup do vyhrazeného prostoru sportoviště s řádně zakoupenou vstupenkou nebo      
    průkazem opravňujícím ke vstupu  
 

článek 16 
 
1. Pokud klub, pořádající soutěž nesplní či poruší ustanovení článků 10. - 15. může být  
    disciplinárně potrestán dle závažnosti porušení těchto článků. 
2. Proti účastníkům soutěže, kteří narušují veřejný pořádek a budou zjištěni, bude zavedeno  
    disciplinární, správní či trestní řízení dle závažnosti narušení veřejného pořádku. 
 

Povinnosti soutěžících 
 

článek 17 
 
1. Přihlásit se k příslušné soutěži v souladu se směrnicemi příslušného řídícího orgánu soutěže     
    a s vydanými Propozicemi soutěže 
2. Dostavit se k soutěži včas a využít všechny možnosti pro to, aby nemusela být čerpána  
    čekací doba, existuje-li tato varianta ve směrnicích příslušného řídícího orgánu soutěže  
    (STK) či v Soutěžním řádu příslušného sportovního svazu. 
3. Poskytovat pořádajícímu klubu součinnost k zajištěni bezpečnosti účastníkům soutěže a  
    regulérnímu průběhu soutěže. 
4. Dodržovat pravidla příslušného sportu, respektovat pokyny ředitele soutěže, pořadatelů a  
    rozhodčích delegovaných k řízení soutěže. 
5. Dodržovat celosvětové pravidlo ve sportu neslyšících, které zakazuje používání sluchadel  
    či zapojených kochleárních implantátů v průběhu soutěže či utkání.  
    Viz Regule Audiogramu ICSD. 
6. Nedodržení pravidla o zákazu používání sluchadel či zapojených kochleárních implantátů v  
    průběhu soutěže a přistižení sportovce se sluchadlem či kochleárním implantátem se trestá  
    okamžitou diskvalifikací či kontumací  utkání takto  přistiženého sportovce a kontumací  
    toho zápasu družstva, v jejichž řadách takto přistižený sportovec nastoupil.  
    Viz Regule Audiogramu ICSD. 
7. V případě, že v soutěži bude přistižen sportovec, jehož audiometrické vyšetření ukazuje  
     sluchovou ztrátu menší než povolených 55 dB PTA na lepším uchu, bude se u takto  
     přistiženého sportovce postupovat dle Regulí Audiogramu ICSD. Bude-li takový sportovec  
     přistižen v soutěži družstev, bude družstvo, v jehož řadách takto přistižený sportovec  
    nastoupil, potrestáno dle Regulí Audiogramu ICSD. Takto provinivší se družstvo může být  
    také potrestáno na základě rozhodnutí řídícího orgánu soutěže dle jeho DŘ či DŘ Manuálu  
    ČSNS a ztrácí nárok na náhrady spojené s účastí v soutěži či utkání. 
 

Hrací a soutěžní plocha 
 

článek 18 
 
1. Soutěže probíhají pouze na těch sportovních plochách, které jsou v souladu s Pravidly  
    příslušného sportu a směrnicemi příslušného řídícího orgánu (STK). Jakékoliv změny na  
    sportovních plochách musí být hlášeny příslušnému řídícímu orgánu (STK), který musí tyto  
    změny schválit. 
2. U sportů, jejichž sportovní plochy vyžadují umělé osvětlení, se v případě poruchy na  
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    zařízení či přerušení dodávky el. proudu ze sítě stanoví čekací doba na odstranění poruchy  
    max. 90 minut. Vznikne-li v průběhu soutěže několikrát porucha na zařízení nebo je-li  
    dodávka el. proudu ze sítě několikrát přerušena, nesmí čekací doba v součtu trvat déle než  
    90 minut. 
3. Bude-li dodávka el. proudu nebo porucha na zařízení přesahovat stanovenou čekací dobu a  
    nejsou-li předpoklady pro znovuzahájení soutěže a nedojde-li k dohodě mezi účastníky  
    soutěže, delegátem a hlavním rozhodčím, bude soutěž hlavním rozhodčím ukončena a  
    soutěž bude považována za nedokončenou. V takovém případě je řídící orgán soutěže  
    (STK) po prověření okolností, které zavinily řádné dokončení soutěže, stanovit ve      
    spolupráci s řídícím orgánem vyšším (ÚSK ČSNS) nový termín soutěže. 
 

článek 19 
 
1. Pořádající klub připraví před začátkem soutěže hrací či soutěžní plochu řádně dle Pravidel  
    příslušného sportu. Rozhodnutí o tom, zda byla hrací či soutěžní plocha řádně připravena  
    přísluší delegovanému hlavnímu rozhodčímu soutěže. Neuskuteční-li se soutěž z důvodu      
    nepřipravenosti hrací či soutěžní plochy, musí být pořádající klub dle závažnosti provinění  
    disciplinárně potrestán. 
2. O způsobilosti hrací či soutěžní plochy ke hře či soutěži rozhoduje výhradně rozhodčí. Při  
    rozhodování postupuje podle Pravidel příslušného sportu a musí dbát na to, aby nebylo  
    ohroženo zdraví či bezpečnost sportovců, ale také, aby nebyl zbytečně poškozen sport. 
3. Rozhodne-li rozhodčí o nezpůsobilosti hrací či soutěžní plochy, může se soutěž konat  
    pouze v případě, že dojde k dohodě přítomných soutěžících (příp. kapitánů a vedoucích  
    družstev) a přítomného delegáta. Tato skutečnost musí být uvedena v hodnocení akce s  
    vyjádřením příslušného hlavního rozhodčího. 
 

článek 20 
 
Řídící orgán soutěže (STK) stanoví normy minimálního vybavení sportoviště pro jednotlivé 
soutěže (hygienické a sociální vybavení apod.), které kontroluje. 

 
článek 21 

 
V případě vynucené změny místa soutěže z důvodu nezpůsobilosti zadaného místa soutěže 
(náhlá rekonstrukce, apod.), musí pořádající klub včas oznámit řídícím orgánům soutěže 
(STK a ÚSK ČSNS), účastníkům a rozhodčím místo, na kterém se bude soutěž konat. Tuto 
změnu musí bezpodmínečně schválit řídící orgány soutěže. 
 

Termíny a začátky soutěží 
 

článek 22 
 
1. Termíny soutěží schvalují příslušné řídící orgány soutěže (ÚSK ČSNS a STK ČSNS).  
    Pracovník ÚSK ČSNS pověřený agendou M - ČR vypracovává definitivní podobu  
    Termínové listiny ČSNS, která je závazná pro všechny kluby příslušné soutěže.  
2. Změny v Termínové listině má právo provádět řídící orgán soutěže (ÚSK ČSNS) pouze v  
    odůvodněných případech a dle návrhu řídícího orgánu nižšího (STK). 
 

článek 23 
 
1. Řídící orgán (ÚSK ČSNS) vydá před zahájením nového soutěžního roku Termínovou  
    listinu všech soutěží na celý rok. Termínová listina je pro všechny kluby závazná a  
    pořadatel příslušné soutěže je povinen řádně vypracovat Propozice soutěže. 
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2. Změny termínů, začátku konání soutěže a místa soutěže je povinen pořádající klub  
    předložit ke schválení řídícím orgánům soutěže (STK a ÚSK ČSNS) nejpozději 1 měsíc  
    před termínem soutěže stanoveným Termínovou listinou ČSNS. Po schválení řídícími  
    orgány je povinen seznámit s tímto rozhodnutím všechny kluby ČSNS, případně pouze ty  
    kluby, kterých se soutěž bezprostředně týká. 
3. Porušení odst. 2., čl. 21 podléhá disciplinárnímu postihu. 
 

článek 24 
Začátky soutěží 

 
Začátky soutěží určuje pořadatel příslušné soutěže. Začátek soutěže určený pořadatelem musí 
být uveden v Propozicích soutěže a je závazný pro všechny soutěžící. 
 

Zahájení a ukončení soutěží 
 

článek 25 
Prezentace soutěžících 

 
1. Prezentací se rozumí oficiální, osobní zaregistrování se k soutěži, spojené s kontrolou a  
    zápisem náležitostí nutných k účasti v soutěži. 
2. Každý sportovec, zúčastňující se příslušné soutěže je povinen dostavit se k prezentaci v  
    době k tomu pořadatelem soutěže určené a která je uvedena v Propozicích příslušné  
    soutěže. 
3. Po uplynutí doby prezentace není již možné přihlásit se k soutěži, není-li dále stanoveno  
    jinak. 
4. Pozdní prezentace nebo prezentace v již rozlosované či probíhající soutěži je možná jen v  
    odůvodněných případech (např. zpoždění vlaku, autobusu, havárie, apod.) na základě  
    příslušného potvrzení či vyjádření policie nebo 2 svědků účastnících se uvedených případů,  
    a to pouze u ředitele soutěže. 
5, Prezentaci je oprávněna provádět pouze osoba pověřena k tomuto účelu ředitelem soutěže. 
 

článek 26 
Nástup k soutěži 

 
Nástup všech sportovců vždy předchází oficiálnímu zahájení soutěže a účast všech 
soutěžících sportovců na něm je povinná. 
 

článek 27 
Ukončení soutěže 

 
Ukončením soutěže se rozumí závěrečné vyhlášení vítězů a s ním spojené předávání cen. 
Účast na ukončení soutěže je povinna pro všechny medailisty z příslušné soutěže, resp. u 
družstev účast alespoň jednoho soutěžícího zástupce družstva. Ukončení soutěže se provádí 
pouze na místě soutěže. 
 

Rozhodčí 
 

článek 28 
 
1. Řízením soutěže musí být vždy pověřen kvalifikovaný rozhodčí, který je držitelem platné  
    licence (průkazu) rozhodčího, opravňující jej k řízení příslušné soutěže. Rozhodčí musí být  
    vždy starší 18ti let, a to i pro soutěže mládeže.  
2. Není-li k dispozici kvalifikovaný rozhodčí, postupuje se podle kap. II., čl. 10, odst.5 a kap.  
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    II., čl. 27, odst. 5 tohoto SŘ, příp. dle SŘ příslušného sportovního svazu. 
3. O delegaci kvalifikovaného rozhodčího musí pořadatel soutěže požádat v dostatečném  
    časovém předstihu místně příslušný odbor komise rozhodčích tohoto sportovního svazu, v  
    jehož sportu se soutěž uskuteční, a která rozhodne a provede delegaci rozhodčího. 
4. Delegovaný rozhodčí je povinen řídit soutěž v souladu s pravidly příslušného sportu, v  
    souladu se směrnicemi příslušného řídícího orgánu soutěže (STK ČSNS), dále v souladu s  
    právy a povinnostmi rozhodčích daných SŘ příslušného sportovního svazu, nestranně a v  
    duchu  pravidla fair - play. 
5. Pokud delegovaný rozhodčí poruší některou z povinnosti stanovenou tímto SŘ, směrnicemi  
    řídícího orgánu příslušného sportu (STK), Rozpisem soutěže nebo Pravidly příslušného  
    sportu, má řídící orgán (STK) dle závažnosti provinění právo postupovat takto : 
    a) upozornit na porušení povinností s možností sankce při jejím opakování 
    b) písemně oznámit příslušné komisi rozhodčích, která jej k řízení delegovala, porušení  
        některých z povinností ze strany rozhodčího s návrhem trestu k disciplinárnímu řízení v  
        souladu s disciplinárním řádem příslušného sportovního svazu.  
 

Zástupce řídícího orgánu 
 

článek 29 
 
Zástupce řídícího orgánu soutěže, dále jen „delegát“ je pověřen výkonem funkce, ve které 
zastupuje řídící orgán soutěže, dohlíží na průběh soutěže a dle možnosti hodnotí výkon 
rozhodčího. 
Delegát soutěže je povinen zejména : 
1. Dostavit se na sportoviště nejpozději 30 minut před začátkem soutěže ve stavu celkové  
    připravenosti a vybavenosti k výkonu své funkce. 
2. Dohlížet na dodržování směrnic, řádů, předpisů a pokynů vydaných svazovými orgány,  
    řídícími orgány soutěže a v případě zjištěných nedostatků přijímat opatření k zajištění  
    nápravy, event. dát podnět k disciplinárnímu řízení. 
3. Sledovat chování sportovců, trenérů, funkcionářů, diváků i rozhodčích a v případě nutnosti  
    vyzvat hlavního pořadatele k zajištění klidu a pořádku na sportovišti až do doby, kdy  
    účastníci bezpečným způsobem opustí prostor sportoviště. 
4. Sledovat před soutěží  v průběhu soutěže i po skončení soutěže všechny okolnosti  
    související se soutěží a pravdivě je uvést ve zprávě, kterou vypracuje a dá na vědomí jak  
    svému řídícímu orgánu soutěže (STK), tak i vyššímu řídícímu orgánu (agenda M-ČR ÚSK   
    ČSNS). 
5. Ve spolupráci s ředitelem soutěže vyčerpat všechny možnosti k zajištění řízení soutěže,  
    nedostaví-li se k soutěži delegovaný rozhodčí. 
6. Před zahájením soutěže může delegát vhodným způsobem poučit všechny soutěžící, příp.  
    trenéry a vedoucí družstev o zásadách sportovního vystupování a dodržování ducha fair- 
    play. 

článek 30 
 
    Pokud delegát poruší některou z povinnosti stanovenou tímto SŘ, směrnicemi řídícího  
    orgánu příslušného sportu (STK), Propozicemi nebo Pravidly příslušného sportu, má ředitel  
    soutěže dle závažnosti provinění právo postupovat takto : 
    a) upozornit na porušení povinností s možností sankce při jejím opakování 
    b) písemně oznámit příslušnému řídícímu orgánu soutěže, který jej ke sledování delegoval,  
        porušení  některých z povinností ze strany delegáta s návrhem trestu k disciplinárnímu  
        řízení v souladu s disciplinárním řádem ČSNS.  
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Přerušení a předčasné ukončení soutěže 
 

článek 31 
 
1. Bude-li soutěž předčasně ukončena, rozhodne o jejím osudu na místě příslušný delegát  
    soutěže, který ve svém hodnocení podá zprávu svému řídícímu orgánu a ÚSK ČSNS o  
    důvodu předčasného ukončení. 
2. Řídící orgán (STK) na základě hodnocení delegáta, ředitele soutěže a hlavního rozhodčího  
    soutěže rozhodne zpravidla takto : 

a) pokud není prokázána příčinná souvislost mezi zaviněním sportovců či klubů a  
      předčasně ukončenou soutěží, soutěž se opakuje v novém termínu. V takovém případě  
      musí také hodnocení soutěže a rozhodnutí řídícího orgánu (STK) s návrhem nového  
      termínu  obdržet příslušný pracovník agendy M - ČR ÚSK ČSNS, který termín musí  

          bezpodmínečně schválit. 
    b)   pokud bude prokázána příčinná souvislost mezi zaviněním družstva nebo sportovců a  
          předčasně ukončenou soutěží, musí být takové družstvo či sportovec potrestáno   
          herními, soutěžními a disciplinárními důsledky dle disciplinárního řádu příslušného  
          řídícího orgánu (STK) a odnětím příslušných nárokových náhrad při účasti v soutěži  
          (cestovné, stravné..). 
    c)  pokud si to situace vyžádá, může řídící orgán soutěže (STK) rozhodnout i jinak. 
3.  Způsob úhrady či plnění na úhradě nákladů v případě uskutečnění nové soutěže, může  
     řídící orgán stanovit na základě hospodářských směrnic ČSNS nebo o něm rozhodnout  
     samostatně dle konkrétního případu se souhlasem VV ČSNS. 
 

III. 
Věkové kategorie v soutěžích ČSNS 

 
článek 32 

 
1. V soutěžích ČSNS jsou sportovci rozděleni podle pohlaví a věku. 
2. V soutěžích ČSNS jsou sportovci rozděleni do těchto věkových kategorií : 
     a) mládež   (tj. žáci a žákyně)  - mladší          7 - 11 let 
                                                      - starší             12 - 16 let 
     b) dorost   (tj. dorostenci a dorostenky)          17 - 20 let 
     c) junior    (tj. juniorky a junioři)                    21 - 24 let 
     d) dospělí  (tj. muži a ženy)                            od 25 let 
3. Pro zařazení do příslušné věkové kategorie je rozhodující rok narození sportovce v daném  
    soutěžním ročníku. 
4. Nastoupení sportovce z vyšší věkové kategorie v nižší je nepřípustné a bude považováno za  
    neoprávněné nastoupení a bude postiženo soutěžními důsledky. 
5. Nebude-li v soutěžích individuálních sportů pro nedostatek soutěžících vypsána určitá  
    věková  kategorie, může sportovec soutěžit ve věkové kategorii vyšší. 
6. V soutěžích družstev může sportovec z nižší věkové kategorie startovat ve věkové kategorii  
    vyšší. 
7. Nelze-li vypsat soutěž v určité věkové kategorii v soutěžích družstev, bude vypsána dle  
    rozhodnutí příslušného řídícího orgánu soutěže (STK) pouze jedna  kategorie s určením  
    maximální věkové hranice, která bude oznámena v Propozicích příslušné soutěže. 
8. V některých případech mohou být věkové kategorie upravovány na základě soutěžních  
    pravidel některých sportovních svazů dle návrhu řídícího orgánu soutěže. Týká se to např.  
   atletiky – váha nářadí pro mládežnické kategorie. Takové rozhodnutí musí vždy odsouhlasit  
   ÚSK ČSNS. Tato skutečnost pak musí být jasně definována v Propozicích příslušné   
   soutěže. 
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IV. 
 

Protest a odvolání 
 

článek 33 
Protest 

 
1. Protest je možno podat zejména proti : 
    a) porušení Pravidel daného sportu 
    b) porušení SŘ a Propozic 
    c) porušení směrnic řídícího orgánu soutěže (STK) 
2. Protest, jehož obsahem je stížnost na chyby rozhodčích, nemůže mít vliv na změnu  
    výsledku soutěže, pokud řídící orgánem (STK) rozhodčímu neprokázal úmysl ovlivnit    
    výsledek. 
3. Protest je nutné podat písemně na předepsaném formuláři příslušnému řediteli soutěže, a to  
    do 30 minut po skončení soutěže či utkání. 
4. Protest musí splňovat následující náležitosti : 
    a) označení orgánu, kterému se protest podává 
    b) označení soutěže či skutečnosti, proti níž protest směřuje 
    c) označení důvodu protestu 
    d) označení důkazů (svědků, listin, apod.) 
    e) krátký popis případu 
    f) uvedení, jakého výsledku se od protestu očekává 
    g) u individuálních sportů - datum a podpis protestujícího sportovce 
    h) u kolektivních sportů - razítko, datum a podpisy kapitána družstva a vedoucího družstva 
     i) peněžitý vklad ve výši - u individuálních sportů ve výši ..........................100,- Kč 

  - u kolektivních sportů ve výši ..............…...........300,- Kč 
 

článek 34 
Společná ustanovení k protestu 

 
1. V 1. stupni je nutno podaný protest začít řešit do 30 minut od podání na místě soutěže  
    ředitelem soutěže, příslušným delegátem a v případě porušení Pravidel i hlavním    
    rozhodčím.  
    Není-li přítomen delegát, je ředitel soutěže oprávněn rozhodnout o protestu sám.  
2. Protest lze vzít zpět (odvolat) nejpozději před zahájením projednávání. 
3. Orgány oprávněné k projednání protestu jej zamítnou, nebyly-li splněny náležitosti jeho  
    podání nebo, jestliže neshledají, že jsou důvodné a nebo v případě, že se týkají věcí, proti  
    nimž nelze protest podat. 
4. Pokud byl protest vzat zpět, bude finanční vklad vrácen protestujícímu. 
5. V případě uznaného protestu se finanční vklad vrací protestujícímu. Není-li protest uznán,  
    finanční vklad v plné výši propadá ve prospěch příslušného řídícího orgánu soutěže (STK). 
6. Zjistí-li se, že podaný protest  je založen na úmyslně nepravdivých údajích, bude takové     
    jednání postiženo disciplinárně. 
7. Rozhodnutí o protestu musí být vypracováno písemně a musí v něm být obsaženo poučení  
    o možnosti odvolání se proti němu k příslušnému odvolacímu orgánu. Toto písemné  
    rozhodnutí  musí být odesláno nejpozději do 3 dnů doporučenou poštou (rozhoduje datum  
    poštovního razítka) na adresu příslušného sportovce, resp. vedoucího družstva, dále  
    vedoucímu příslušného řídícího orgánu (STK). Jestliže po soutěži následuje den nebo dny  
    pracovního klidu, je lhůtou odeslání nejbližší příští pracovní den. 
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článek 35 
Odvolání 

 
1. Odvolání proti rozhodnutí v 1. stupni je možné podat doporučeným dopisem disciplinární  
    komisi příslušnému orgánu, který je k tomu účelu určen Odvolacím řádem ČSNS. 
2. Podané odvolání musí splňovat podmínky stanovené Odvolacím řádem ČSNS. 
3. Odvolání podává příslušný orgán doporučenou poštou, a to do 15ti dnů od obdržení  
    rozhodnutí 1. stupně. 
4. Odvolání musí být doloženo ústřižkem složenky, kterým byl zaslán vklad na účet  
    příslušného řídícího orgánu soutěže a podacím lístkem, kterým byla kopie odvolání  
    odeslána druhé straně sporu. 
5. Podané odvolání musí splňovat formální a obsahové náležitosti dané Odvolacím řádem  
    ČSNS. 
6. Další podrobnosti o odvolání určuje Odvolací řád ČSNS. 
 

V. 
 

Závěrečná ustanovení 
 

článek 36 
 
1. Tento SŘ ČSNS vstupuje v platnost ode dne 1. ledna. 2004. 
3. Závazný výklad tohoto SŘ přísluší pouze VV ČSNS. 
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REGISTRAČNÍ  ŘÁD  ČSNS (RŘ ČSNS) 
 

článek 1 
 

Základní ustanovení 
 

1. Registrací se rozumí záznam sportovce do ústředního registru Českého svazu neslyšících  
    sportovců (dále jen „ČSNS“), kterým se stanoví jeho příslušnost (členství) k určitému  
    klubu či jinému subjektu (dále jen „klub“) oprávněnému zúčastňovat se soutěží v rámci   
    ČSNS. 
2. Sportovec může být registrován pouze za jeden klub ČSNS.  
3. Start v soutěžích ČSNS se umožňuje pouze sportovci, který je v něm registrován. 
4. Dokladem o registraci je registrační průkaz sportovce, který je majetkem ČSNS. 
 

článek 2 
 

Podklady pro registraci 
 
1. Podkladem pro registraci je přihláška, kterou tvoří tiskopis „Přihláška k registraci“.  
    Přihláška k registraci obsahuje následující údaje : 
    - jméno, příjmení, datum narození, rodné číslo 
    - bydliště, PSČ, okres 
    - úplný název klubu, za který chce být sportovec registrován 
    - souhlas klubu s registrací (razítko a podpis) 
    - u sportovců mladších 17ti let souhlas zákonného zástupce 
    - souhlas s poskytováním osobních údajů pro potřeby ČSNS 
    - vlastnoruční podpis sportovce s uvedením data 
    Přihláška se zasílá poštou na adresu příslušného zástupce pro registraci VV ČSNS  v  
    jednom vyhotovení. 
2. K řádně vyplněné přihlášce k registraci přiloží sportovec doklad o zaplacení registračního  
    poplatku ve výši 100,- Kč jedná-li se o sportovce staršího 20ti let. Sportovci mladší 20ti let  
    jsou tohoto poplatku zproštěni. Dokladem o zaplacení je útržek poštovní poukázky s  
    uvedením čísla b. ú. ČSNS u KB Plzeň č.ú. 45334311/0100. Mění-li se registrace v  
    důsledku změny názvu klubu, uhradí sportovec bez ohledu na věk za změnu poplatek ve  
    výši 50,- Kč. Klub může požádat o výměnu registračního průkazu proto, že fotografie  
    sportovce v průkazu již neodpovídá jeho skutečné podobě. Výměna průkazu se z tohoto  
    důvodu u sportovce mladšího 20ti let provádí bezplatně, u sportovce staršího 20ti let činí  
    poplatek 50,- Kč. Sportovec dále přiloží svou fotografii velikosti 4,5 x 3,5 cm (pasová) a  
    potvrzení specializovaného ušního lékaře - foniatra nebo lékaře se specializací na choroby  
    ušní - nosní - krční (ORL) o skutečné ztrátě sluchu (příp. opis z audiogramu) – viz Regule  
    Audiogramu ICSD. Za řádné vyplnění přihlášky k registraci a pravdivost všech údajů  
    zodpovídají sportovec a klub.  
    Úmyslné uvedení nepravdivých údajů a neoprávněné podání přihlášky k registraci (čl. 1, 2)  
    jsou disciplinárním proviněním a má za následek herní a soutěžní důsledky v případě, že  
    sportovec nastoupí na registrační průkaz vyhotovený na  základě takto uvedených  
    skutečností. 
3. Na základě podkladů pro registraci vyhotoví příslušný zástupce pro registraci VV ČSNS  
    registrační průkaz v souladu s Provozním řádem pro registraci v ČSNS. 
4. Příslušný zástupce pro registraci VV ČSNS je oprávněn na žádost klubu vyhotovit seznam  
    jeho sportovců, kteří jsou registrováni v ústředním registru ČSNS. Poplatek za každou  
    započatou stránku seznamu činí 200,- Kč. 
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článek 3 
 

Registrační průkaz 
 
1. Registračním průkazem je sportovec povinen se prokázat v případech stanovených předpisy  
    a řády ČSNS. 
2. Pokud dojde ke ztrátě, zničení nebo tak závažnému poškození registračního průkazu, že  
    jsou podle něj identifikace sportovce a zjišťování údajů v něm obsažených nemožné, musí  
    sportovec prostřednictvím svého mateřského klubu požádat o vydání duplikátu. 
3. O vydání duplikátu požádá sportovec prostřednictvím svého mateřského klubu a se  
    stručným odůvodněním rovněž v případech, kdy u něj dojde ke změně jména, příjmení či  
    zásadní změně podoby na fotografii.. 
4. V případech uvedených v odst. 2 a 3, čl. 3., zašle sportovec prostřednictvím svého  
    mateřského klubu příslušnému zástupci pro registraci VV ČSNS také dosavadní registrační  
    průkaz (pokud nebyl ztracen). 
5. Duplikát registračního průkazu je oprávněn vystavit pouze příslušný zástupce pro registraci  
    VV ČSNS. 
6. Poplatky za vystavení duplikátu jsou stejné jako při vystavení nového registračního  
    průkazu (čl.2, odst. 2). 
 

článek 4 
 

Změny v registraci 
 
1. Změna v registraci (čl. 1, odst.1) se provede na základě rozhodnutí orgánů činných v  
    přestupním řízení (Matriční subkomise ÚSK ČSNS, příp. ÚSK ČSNS) o přestupu  
    sportovce. 
2. Jestliže bylo schváleno hostování sportovce v jiném klubu, zůstává sportovec registrován  
    za mateřský klub. O hostování se provede záznam v ústředním registru a pro období  
    hostování bude sportovci příslušným pracovníkem STK kolektivního sportu vydána a  
    potvrzena doložka k průkazu - povolení k hostování, která bude sportovce opravňovat ke  
    startu za klub, v němž hostuje. Po ukončení hostování sportovec doložku k průkazu vrátí  
    příslušnému pracovníkovi STK kolektivního sportu. Lhůty na délku hostování a jeho  
    uskutečňování stanoví Přestupní řád ČSNS.  
    Hostování lze předčasně ukončit jen na základě písemné dohody obou klubů a sportovce,  
    ke které je přiložena doložka k průkazu sportovce, kterému hostování skončilo. Tato  
    písemná dohoda musí být doručena doporučenou poštou příslušnému pracovníkovi STK   
    kolektivního sportu. 
3. a) Dojde-li k zániku členství v ČSNS u klubu, za nějž je sportovec registrován, zrušuje se  
        dnem zániku členství klubu rovněž registrace sportovce za takový klub. To platí i v  
        případech, zanikne-li členství klubu v ČSNS v důsledku jeho sloučení s jiným klubem  
        nebo v důsledku jeho rozdělení. 
    b) Jestliže dojde k rozdělení klubu tak, že jeho členství v ČSNS nezanikne, ale oddělí se od  
        něho část, která se stane novým členským klubem ČSNS, pak se registrace za původní  
        klub zruší jen tehdy, podepíše-li sportovec přihlášku k registraci do klubu, který tímto  
        rozdělením vznikl. 
4. Za každé vystavení registračního průkazu (s výjimkou změny názvu, která podléhá  
    poplatkům dle Přestupního řádu ČSNS) je poplatek ve stejné výši jako při vystavení  
    původního registračního průkazu (čl. 2, odst.2). 
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článek 5 
 

Zrušení registrace 
 
1. Registrace sportovce se zruší, požádá-li o jeho zrušení mateřský klub sportovce. Mateřský       
    klub je povinen o zrušení registrace požádat písemnou formou. 
2. Požádá-li sportovec mateřský klub o zrušení registrace v ČSNS, je povinností takového  
    klubu neprodleně požádat příslušného zástupce pro registraci VV ČSNS o zrušení  
    registrace tohoto sportovce. Sportovec musí mateřský klub o zrušení jeho registrace v  
    ČSNS požádat písemnou formou. 
3. Registrace se také zruší na základě písemné odhlášky sportovce z registrace adresované  
    přímo příslušnému zástupci pro registraci VV. ČSNS.. 
4. Dojde-li k zániku klubu, za nějž byl sportovec registrován, zrušuje se dnem zániku klubu  
    rovněž registrace sportovce za zaniklý klub. To platí i v případech, zanikne-li klub v  
    důsledku sloučení s jiným klubem nebo v důsledku rozdělení klubu a sportovec nemá  
    zájem o registraci v novém klubu. 
5. Jestliže přestoupí do zahraničního klubu sportovec proti námitkám mateřského klubu nebo  
    nevyjádří-li se mateřský klub v jeho přestupu, jeho registrační záznam za mateřský klub v  
    ústřední registraci ČSNS se ponechá. Při návratu ze zahraničního klubu je sportovec 
    registrován za mateřský klub. Obdobně se postupuje v případě, že sportovec v zahraničním  
    klubu hostuje (je zapůjčen). 
 

článek 6 
 

Obnova registrace 
 
1. Sportovec, jemuž byla zrušena registrace na základě žádosti mateřského klubu, se může  
    nechat zaregistrovat za kterýkoliv klub nejdříve po 9 měsících ode dne písemného obdržení  
   (doporučená pošta) žádosti mateřského klubu na příslušného zástupce pro registraci VV  
    ČSNS. 
2. Sportovec, jemuž byla zrušena registrace na základě jeho osobní písemné odhlášky z  
    registrace, adresované přímo příslušnému zástupci pro registraci VV ČSNS, se může nechat  
    zaregistrovat za kterýkoliv klub nejdříve za 12 měsíců ode dne zrušení registrace.Pověřený  
    zástupce pro registraci VV ČSNS je povinen vést v ústředním registru (evidenci) sportovce  
    ještě po dobu 5ti let ode dne, kdy mu byla zrušena registrace. 
3. Sportovec, jemuž byla zrušena registrace v důsledku jeho přestupu do zahraničí, se může  
    po splnění podmínek stanovených v tomto RŘ při návratu do ČR nechat zaregistrovat za  
    kterýkoliv klub. To se však netýká případů upravených čl. 5, odst. 4 tohoto registračního  
    řádu. 
4. Při obnově registrace se postupuje podle čl. 2 tohoto registračního řádu. 
 

článek 7 
 

Ustanovení společná a závěrečná 
 
1. Dojde-li ke sporu mezi kluby o oprávněnosti registrace sportovce, rozhoduje v 1. stupni  
    Matriční subkomise ÚSK ČSNS s pověřeným zástupcem pro registraci VV ČSNS. Při  
    odvolání proti rozhodnutí Matriční subkomise ÚSK ČSNS a pověřeného zástupce pro  
    registraci VV ČSNS rozhoduje ÚSK ČSNS. Odvolání musí splňovat veškeré náležitosti  
    dané  odvolacím řádem  Rozhodnutí ÚSK ČSNS je konečné a nelze se proti němu odvolat. 
2. První registraci sportovce je možné provést kdykoliv během roku. Změny, zrušení a  
    obnovy v registraci se provádějí výhradně v termínech stanovených Přestupním řádem  
    ČSNS, příp. jinými předpisy. Náležitosti upravuje též Provozní řád pro registraci  
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    pověřeného zástupce VV ČSNS. 
3. Závazný výklad tohoto Registračního řádu ČSNS je oprávněn provádět pouze VV ČSNS. 
4. Tento registrační řád schválil VV ĆSNS na svém zasedání 26. 11. 1999 a vstupuje v  
     platnost dnem 1. 1. 2000 . 
 

PROVOZNÍ  ŘÁD  PŔÍSLUŠNÉHO  ZÁSTUPCE  PRO 
REGISTRACI  VV  ČSNS 

 
1. Příslušný zástupce pro registraci VV ČSNS vyvíjí činnost pouze na adrese, kterou se svým  
    jmenováním pro tuto činnost oficiálně udal. 
2. Provozování všech níže uvedených úkonů  v souladu s Registračním řádem ČSNS se  
    provádí výhradně na doručení poštou. 
3. Výjimku z odst. 2, jíž  je osobní doručení, je možné učinit pouze v případě, bylo-li tak  
    učiněno na základě řádné předchozí domluvy mezi příslušným zástupcem pro registraci  
    VV ČSNS a pověřeným pracovníkem klubu.  
4. Úkony, které jsou v souladu s tímto Registračním řádem ČSNS : 
     - první (nová) registrace sportovců 
     - obnova registračního průkazu sportovce po jeho ztrátě či zničení (tzv. duplikát) 
     - výměna registračního průkazu v důsledku změny názvu klubů nebo v důsledku sloučení  
        či  rozdělení klubů 
     - výměna registračního průkazu v důsledku přestupu 

- výměna registračního průkazu v důsledku přestupu u nichž není souhlas mateřského  
   klubu (technické přestupy) 

5. Zpětná distribuce hotových registrací je prováděna nejpozději do 14ti dnů po obdržení  
    žádostí o registraci poštou, výhradně na adresu příslušného předsedy klubu nebo jeho  
    oprávněného zástupce (matrikáře klubu). 
6. Veškeré poplatky spojené s registrací je nutné uhradit poštovní poukázkou. 
7. Závazný výklad tohoto Provozního řádu je oprávněn provádět pouze VV ČSNS. 
8. Tento Provozní řád schválil VV ĆSNS na svém zasedání 26. 11. 1999 a vstupuje v platnost  
    dne 1. 1. 2000 . 
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PŘESTUPNÍ  ŘÁD ČSNS (PŘ ČSNS) 
 

I. 
 

Základní ustanovení 
 

článek 1 
 

Tento přestupní řád ČSNS stanoví podmínky, za nichž se uskutečňují změny klubové 
příslušnosti všech sportovců. Vztah sportovce ke klubu (druh smlouvy apod.) není tímto 
Přestupním řádem blíže upravován, nicméně smluvní úprava vztahu mezi klubem a 
sportovcem je doporučena (smlouva občanskoprávní, pracovní, neamatérská, profesionální 
apod.). 
 

článek 2 
 

Účastníky přestupního řízení jsou : 
a) sportovec 
b) klub, v němž je sportovec registrován (dále jen „mateřský klub“) 
c) klub, do něhož sportovec hlásí přestup nebo hostování (dále jen „nový klub“) 
 

článek 3 
 

O změnách klubové příslušnosti formou přestupu rozhoduje Matriční subkomise ÚSK  ČSNS. 
 

článek 4 
 
1. Žádosti o přestup se podávají denně v období od 1. prosince do 28. února následujícího  
    roku. Toto ustanovení se vztahuje rovněž na cizí státní příslušníky v klubech, kteří se  
    zúčastňují  soutěží ČSNS. 
2. Přestupové období neplatí pro : 
    a) sportovce, který žádá o přestup do jiného klubu z důvodu změny trvalého bydliště, z  
        důvodu sňatku nebo změny zaměstnání a jejich  následnou změnou místa trvalého  
        bydliště 
    b) pro sportovce v mládežnických kategoriích. 
3. Žádosti o hostování se podávají denně po celý soutěžní ročník 
4. Žádost o přestup nemůže sportovec podat dříve než uplyne od schválení jeho předešlého  
    přestupu doba 6 měsíců (tzv. „registrační doba“). 

 
II. 
 

Náležitosti žádosti o přestup 
 

článek 5 
 

1. Sportovec, který žádá o přestup je povinen řádně vyplnit originální formulář tiskopisu  
    „Přestupní karta“(viz příloha). Tento tiskopis musí být vyplněn psacím strojem nebo čitelně  
    hůlkovým písmem. Kolonky „podpis funkcionářů“ musí být čitelně opatřeny funkcemi a  
    jmény dvou podpisujících se funkcionářů s jejich následným podpisem. Sportovec  
    vyplněný tiskopis vlastnoručně podepíše s uvedením data podpisu. Datum podpisu nesmí  
    být v den podání žádosti o přestup starší 6-ti měsíců. 
 
2. K vyplněnému tiskopisu přiloží sportovec následující doklady : 
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    a) doklad o zaplacení přestupního poplatku ve výši 300,- Kč na konto ČSNS KB Plzeň,  
        č. bú : 45334311/0100. 
    b) fotografii velikosti 4,5 x 3,5 cm (pasová) potřebnou k vystavení nového registračního  
        průkazu a odpovídající věku sportovce 
    c) sportovec mladší 17 let souhlasné stanovisko svého zákonného zástupce 
3. Poplatek za přestup se nevztahuje na ty přestupující sportovce uvedené v kapitole I,  
    článku 4, odst. 2a,b přestup. řádu. 
4. V případě, že mateřský klub souhlasí s přestupem sportovce je povinen vydat sportovci  
    jeho registrační průkaz, který sportovec předloží na Matriční subkomisi ÚSK ČSNS spolu s  
    ostatními doklady (dle kap.II, čl.5, odst. 2 přestup. řádu). V případě ztráty či poškození   
    registračního průkazu vydá o tom mateřský klub sportovci potvrzení. 
5. Správně vyplněný tiskopis včetně dalších náležitostí (dle kap.II, čl. 5, odst. 2 přestup. řádu)  
    zašle sportovec na adresu oprávněného pracovníka Matriční subkomise ÚSK ČSNS. 
6. Kluby mohou zaslat Matriční subkomisi ÚSK ČSNS jména a podpisy funkcionářů, kteří  
    jsou oprávněni podepisovat za klub doklady v přestupním řízení. Pokud nemá orgán činný  
    v  přestupním řízení takové vyjádření k dispozici, považuje za oprávněné ty funkcionáře,  
    jejichž funkce, jména a podpisy jsou uvedeny na dokladech (přestupní lístky, vyjádření k  
    přestupu, odvolání). Předání podpisového vzoru orgánu svazu se doporučuje.  
7. Podanou žádost o přestup, hostování nebo předčasné ukončení hostování nemůže sportovec  
    vzít zpět. 
 

III.  
 

Náležitosti žádosti o hostování 
 

článek 6 
 

1. Na základě dohody mezi kluby lze sportovce s jeho souhlasem uvolnit na hostování v jiném  
    klubu pouze na daný (určitý) sport, a pouze na dobu, která odpovídá danému soutěžnímu  
    ročníku, tj. na 1 rok. Hostování je možno se souhlasem mateřského klubu, klubu, v němž  
    sportovec hostuje a samotným sportovcem,  prodloužit na základě nové žádosti. Hostování  
    lze ukončit  dohodou všech partnerů před uplynutím sjednané doby, ne však dříve než po  
    skončení daného soutěžního ročníku. 
2. Při žádosti o hostování je nutno ve trojím vyhotovení vyplnit originální formulář „Povolení  
    hostování - doložka k členskému průkazu ČSNS“ (viz příloha). Tento formulář je nutno  
    vyplnit strojem nebo čitelně hůlkovým písmem a kromě dalšího musí být opatřen  
    vlastnoručním podpisem sportovce s uvedením data podpisu. 
3. K vyplněnému tiskopisu se přiloží následující doklady : 
    a) doklad o zaplacení hostovacího poplatku ve výši 50,- Kč/rok/sport  na konto STK  
        příslušného kolektivního sportu.  
    b) sportovec mladší 17ti let souhlasné stanovisko svého zákonného zástupce 
4. Poplatky z hostování uvedené v kap. III., článku 6, odst 3a) neplatí sportovci startující  
    v soutěžích mládežnických kategorií. 
5. Při hostování sportovců uvedených v kap. I, čl.4, odst 2b) je možné zkrátit dobu hostování  
    na méně než je daný soutěžní ročník (např. pouze na konkrétní akci). 
6. Správně vyplněné tiskopisy včetně dalších náležitostí (dle kap. III., článku 6, odst. 3a,b  
    přestup. řádu) se zašlou doporučenou poštou oprávněnému zástupci STK příslušného  
    kolektivního sportu. 
7. Pro postup při ohlašování žádosti o hostování a jeho ukončení platí přiměřené články 3, 4  
    kap. I. a článek 5, kap. II.  
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IV. 
 

Rozhodování o přestupu 
 

článek 7 
 
1. Matriční subkomise ÚSK ČSNS žádost o přestup neprojedná : 
    a) byla-li podána mimo stanovené přestupní období nebo v registračním období (kap.I.,  
        čl. 4, odst. 4) 
    b) byla-li podána z jiného než mateřského klubu 
    c) nemá-li některou ze stanovených náležitostí (kap. II.,čl. 5, odst. 1-7) 
    d) nemá-li sportovec ukončené hostování 
    e) směřuje-li do klubu, vůči němuž byl vysloven zákaz přestupů a hostování 
2. Matriční subkomise ÚSK ČSNS žádost o přestup schválí : 
    a) souhlasí-li s přestupem mateřský klub 
    b) přes nesouhlas mateřského klubu, jedná-li se o opakovanou žádost o přestup do téhož  
        klubu po uplynutí 6 ti měsíců (čekací doba). Za opakovanou žádost se uznává žádost  
        podaná Matriční subkomisi ÚSK ČSNS do 10 dní po uplynutí čekací doby, a to pouze  
        tehdy, jestliže sportovec v průběhu čekací doby nepodal žádnou jinou žádost o přestup či  
        hostování. Za opakovanou žádost lze uznat písemnou žádost sportovce, který o přestup  
        žádá, jsou-li splněny podmínky uvedené v kap. II., čl. 5, odst. 4 a 5 a je-li tato písemná  
        žádost doručena Matriční subkomisi ČSNS doporučenou poštou s uvedeným datem  
        podání nejpozději 10. den po uplynutí čekací doby. 
3.  Matriční subkomise ÚSK ČSNS žádost o přestup zamítne, nejsou-li splněny podmínky pro  
     její schválení (kap. IV., čl. 7, odst. 2). 

 
V. 
 

Rozhodování o hostování 
 

článek 8  
 

1. Rozhodnutí o schválení hostování přísluší zodpovědnému zástupci příslušné STK  
    kolektivních sportů, který je také povinen oznámit povolení hostování Matriční subkomisi  
    ÚSK ČSNS..   
2. Příslušný zástupce STK žádost o hostování neprojedná : 
    a) byla-li podána před ukončením hostování 
    b) nemá-li některou ze stanovených náležitostí (kap. III.,čl. 6, odst. 1-5) 
    c) nemá-li sportovec ukončené hostování 
    d) směřuje-li do klubu, vůči němuž byl vysloven zákaz přestupů a hostování 
3. Příslušný zástupce STK žádost o hostování schválí, souhlasí-li s hostováním všichni  
    příslušní účastníci (kap. III., čl. 6, odst. 1). 
4. Příslušný zástupce STK žádost o hostování zamítne, nejsou - li splněny podmínky pro její  
    schválení (kap. V., čl.8, odst. 3). 
5. Sportovec, jemuž bylo umožněno hostování v jiném klubu, tuto skutečnost doloží správně  
    vyplněným příslušným formulářem o hostování, který bude potvrzen STK příslušného  
    kolektivního sportu o oprávněnosti startu za jiný klub spolu s registračním průkazem při  
    prezentaci příslušné sportovní akce. 
6. Hostuje-li sportovec v jiném klubu, nesmí během doby hostování startovat za mateřský  
    klub nedohodnou-li se kluby jinak (kap. III., čl. 6, odst. 1). 
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VI. 
 

Oznamování rozhodnutí o přestupu a hostování 
 

článek 9 
 

1. Matriční subkomise ÚSK ČSNS projedná žádost o přestup v nejkratší možné době, nejdéle  
    však do 15 dnů od jejího obdržení. 
2. Jestliže Matriční subkomise ÚSK ČSNS rozhodla o přestupu na základě souhlasu  
    mateřského oddílu, pak své rozhodnutí účastníkům přestupního řízení neoznamuje. 
3. Jestliže Matriční subkomise ÚSK ČSNS rozhodla o přestupu přes nesouhlas mateřského  
    klubu, oznámí své rozhodnutí sportovci a mateřskému klubu. 
4. Jestliže Matriční subkomise ÚSK ČSNS žádost o přestup zamítla (kap.IV., čl. 7, odst. 3),  
    sdělí své rozhodnutí všem účastníkům přestupního řízení (kap. I., čl. 2). 
5. Neprojednala-li Matriční subkomise ÚSK ČSNS žádost o přestup (kap. IV., čl. 7, odst. 1),  
    sdělí to sportovci a zašle mu zpět žádost včetně všech náležitostí. 
6. Příslušný pracovník STK žádost o hostování projedná v nejkratší možné době, nejdéle však  
    do 10 dnů od jeho obdržení. 
7. Jestliže příslušný pracovník STK rozhodne o hostování na základě souhlasu všech  
    účastníků  řízení, pak své rozhodnutí účastníkům řízení neoznamuje. 
8. Jestliže příslušný pracovník STK žádost o hostování zamítne (kap. V., čl. 8, odst. 4), sdělí  
    své rozhodnutí všem účastníkům řízení. 
9. Neprojedná-li příslušný pracovník STK žádost o hostování (kap. V., čl. 8, odst. 2), sdělí to  
    sportovci a zašle mu zpět žádost včetně všech náležitostí. 

 
VII. 

 
Odvolání proti rozhodnutí schvalovacích orgánů 

 
článek 10 

 
1. Účastníci přestupního řízení a řízení o hostování (kap. I., čl. 2) se mohou proti  
    rozhodnutí Matriční subkomise, příp. příslušného pracovníka STK odvolat písemně  
    doporučenou poštou do 15ti dnů od doručení rozhodnutí k DK ÚSK ČSNS. 
2. K odvolání je třeba přiložit doklad o zaplacení poplatku z odvolání, který činí 300,- Kč.  
    Tento poplatek musí být poukázán na konto ČSNS, KB Plzeň číslo bú: 45334311/0100. 
3. Odvolání nemá odkladný účinek. 
4. Odvolání musí splňovat podmínky stanovené v Odvolacím řádu ČSNS. 
 

VIII. 
 

Odstupné 
 

článek 11 
 

1. Za přestup nebo hostování může nový klub uhradit mateřskému klubu odstupné podle    
    vzájemné dohody. 
2. Při přestupu sportovce z mateřské TJ/SK, která se zabývá výhradně činnosti mládeže, do  
    TJ/SK dospělých, zaplatí nový klub mateřskému klubu částku ve výši 100,- Kč za každého  
    sportovce , který končí svou sportovní činnost v mládežnických a dorosteneckých   
    kategoriích. 
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IX. 
 

Ustanovení společná a závěrečná 
 

článek 12 
 

1. Všechna podání, vyjádření a potvrzení, která při ohlašování přestupu, hostování,  
    prodloužení hostování a předčasném ukončení hostování, při podání odvolání apod. činí  
    mateřský a nový klub, musí obsahovat podpisy dvou funkcionářů klubu, přičemž kromě  
    podpisů musí strojem nebo hůlkovým písmem být uvedena jména a funkce podpisujících se  
    funkcionářů a razítko klubu. Jinak jsou neplatná a orgány činné v přestupním řízení nebo v  
    řízení o hostování je neprojednají. 
2. Přestupní náležitosti či náležitosti o hostování může za sportovce, který je předepsaným  
    způsobem podepsal, odesílat i předávat adresátu kdokoli. Orgány činné v přestupním řízení  
    či řízení o hostování neprojednávají spory vzniklé z těchto vztahů. Má se za to, že co bylo  
    učiněno, učinil sportovec. 
3. Lhůty uvedené v tomto Přestupním řádu jsou splněné, byla-li písemnost prokazatelně  
    (podací lístek pošty) podána nejpozději v poslední den lhůty a je-li tímto dnem sobota,  
    neděle nebo státem uznaný svátek, pak v nejbližší následující pracovní den. 
4. V přestupním řízení se neuznávají žádné závazky ze smluv o přestupech a hostování mezi  
    kluby. Veškeré změny registrace musí být provedeny výhradně podle Přestupního řádu,  
    Registračního řádu, případně dalších předpisů ČSNS. 
5. Porušení ustanovení tohoto přestupního řádu, jejich obcházení,jakož i jednání proti  
    pravidlům sportovní morálky je nepřípustné a podléhá sankcím. 

 
článek 13 

 
1. Tento Přestupní řád schválil VV ČSNS dne 26. 11. 1999. a nabývá účinnosti dnem 1. 12.  
    1999 
2. Závazný výklad tohoto PŘ je oprávněn pouze VV ČSNS 
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DISCIPLINÁRNÍ  ŘÁD ČSNS (DŘ ČSNS) 
 

I. 
 

ÚVODNÍ USTANOVENÍ  
 

článek 1 
Působnost disciplinárního řádu 

 
1. Podle Disciplinárního řádu ČSNS (dále jen DŘ) se projednávají všechna disciplinární  
    provinění v ČSNS, tj. všechna provinění účastníků organizovaných kteroukoliv složkou  
    ČSNS, a to bez ohledu na to, zda je provinilý členem některé z organizací sdružených v  
    ČSNS či nikoliv. Tresty uložené disciplinárními orgány podle tohoto DŘ mají platnost pro  
    všechny soutěže ČSNS. 
2. Podle tohoto DŘ se projednávají i všechna provinění související s přípravou a organizací  
    soutěží, v přestupním řízení, apod. 
3. Podle tohoto DŘ se projednávají i všechna provinění v reprezentaci a mezinárodním styku  
    v tuzemsku i v zahraničí. 
 

článek 2 
Druhy disciplinárního řízení 

 
V disciplinárním řízení ČSNS se projednávají tato disciplinární provinění jednotlivců i 
kolektivů : 
a) Porušení platných řádů, směrnic, nařízení, rozhodnutí apod. ČSNS a jeho orgánů a všech  
    dalších orgánů řídících soutěže. 
b) Provinění související s účastí v soutěžích organizovaných ČSNS a jeho dalšími nižšími  
    orgány. 
c) Jiná provinění, znevažující jméno ČSNS, včetně provinění v reprezentaci a mezinárodních  
    stycích. 
d) Provinění v soutěžích MS, ME, Deaflympijských her disciplinární orgán s provinilcem  
    projedná jen výjimečně a bez uložení dalšího trestu. 
 

článek 3 
Účel disciplinárního řízení 

 
Účelem disciplinárního řízení je náležité objasnění a spravedlivé posouzení disciplinárních 
provinění jednotlivců i kolektivů. Disciplinární orgány jsou povinny dbát zejména na to, aby 
uložené tresty vedle represivní stránky měly i preventivní, tj. výchovný charakter.  
 

II. 
 

DISCIPLINÁRNÍ TRESTY  
 

článek 4 
Druhy disciplinárních trestů 

 
1. V disciplinárním řízení lze jednotlivcům ukládat tyto tresty : 
    a) důtka 
    b) peněžitá pokuta 
    c) zastavení závodní (sportovní) činnosti 

  d) zákaz výkonu funkce 
    e) jiné v souladu s DŘ 
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2. V disciplinárním řízení lze kolektivům ukládat tyto tresty : 
    a)  důtka 
    b)  peněžitá pokuta 
    c)  zastavení závodní (sportovní) činnosti 

d)  vyloučení ze soutěže 
  e)  jiné v souladu s DŘ 

3. Pokud je to dále stanoveno, lze disciplinární trest podmíněně odložit. Zkušební doba při  
    podmíněném odložení činí 3 měsíce až jeden rok. Podmíněný odklad trestu však nelze  
    použít v případech, kdy je to v příkladovém sazebníku trestů výslovně uvedeno. 
4.Tresty uvedené v odst. 2, pod písm. a), b) lze uložit pouze klubovému družstvu nebo klubu,  
   tresty uvedené v odst. 2, pod  písm. c), d) lze uložit pouze jednotlivým klubovým  
   družstvům. 
 

článek 5 
Důtka 

 
Důtka je nejnižším trestem ukládaným jednotlivcům i kolektivům. Ukládá se v případech 
méně závažných či ojedinělých provinění. Důtku je možné uložit pouze jednou v soutěžním 
ročníku. O zaznamenání důtky rozhodne disciplinární komise příslušného řídícího orgánu 
soutěže (STK). 
 

článek 6 
Peněžitá pokuta 

 
1. Jednotlivcům a kolektivům  v ČSNS lze uložit pokutu v souladu se Sazebníkem pokut  
    příslušného řídícího orgánu soutěže (STK), a to podle následujících principů : 
    a) jednotlivcům, působícím v ČSNS (sportovci, trenéři, rozhodčí s platnou licencí z řad  
        ČSNS, delegáti, pořadatelé, ředitelé soutěží a další funkcionáři), lze uložit peněžitou  
        pokutu až do výše 500,- Kč (slovy: pět set korun). 
    b) kolektivům, působícím v ČSNS (družstva, oddíly, kluby), lze uložit peněžitou pokutu až  
        do výše 2.000,- Kč (slovy: dva tisíce korun). 
2. Uloženou pokutu musí potrestaný uhradit nejpozději do 30 dnů, ode dne, kdy mu bylo  
    doručeno doporučenou poštou rozhodnutí o oznámení a v této lhůtě vyrozumět disciplinární  
    orgán příslušného řídícího orgánu soutěže (STK) o zaplacení pokuty. Při úhradě pokuty  
    musí být jako odesílatel uveden vždy ten, jemuž byla pokuta uložena. Za úhradu pokuty  
    jednotlivcům nese odpovědnost i klub, jehož je potrestaný členem. Nebude-li lhůta pro  
    úhradu pokuty dodržena, přijme disciplinární orgán další potřebná opatření. 
3. Uloženou pokutu musí potrestaný uhradit ve stanovené lhůtě i v případě podaného  
    odvolání. O jejím případném vrácení rozhodne odvolací orgán. 
4. Další orgány řídící soutěže ČSNS mohou pro své soutěže stanovit přiměřeně  
    nižší maximální výše ukládaných pokut. 
5. Odst. 4, čl. 6 tohoto DŘ platí pouze pro řídící orgány soutěží v župách. 
 

článek 7 
Zastavení závodní činnosti 

 
1. Trest zastavení závodní činnosti je možno uložit sportovci na určité časové období nebo na  
    určitý počet soutěžních akcí. Trest na určitý počet soutěžních akcí či soutěžních utkání se  
    ukládá v souladu s disciplinárním řádem příslušného řídícího orgánu soutěže (STK). Trest z  
    zastavení závodní činnosti na určité časové období lze uložit nejvýše na 2 roky. Sportovci,  
    jemuž byl takový trest uložen, nesmí po dobu trvání trestu startovat při žádné soutěži  
    ČSNS. 
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2. Výkon trestu zastavení závodní činnosti jednotlivých sportovců, není-li delší než 6 měsíců,  
    může být podmíněně odložen. K podmíněnému odložení trestu je možné přistoupit pouze  
    tehdy, jestliže předchozí chování provinilce a okolnosti případu odůvodňují závěr, že již  
    pohrůžka trestem přiměje provinilce k nápravě. Jestliže se potrestaný v této době znovu  
    proviní tak, že je mu za nové provinění uložen jiný trest než důtka, vykoná současně i  
    podmíněný trest. 
3. Pokud tak rozhodne disciplinární orgán, zahrnuje v sobě trest zastavení závodní činnosti i  
    zákaz reprezentace a mezinárodních styků. Pro zákaz reprezentace a mezinárodních styků  
    lze v konkrétním případě stanovit i delší dobu než zákaz tuzemské závodní činnosti. V  
    žádném případě nesmí ani tento trest převýšit dobu dvou let. Trest zastavení závodní  
    činnosti lze stanovit také jen pro reprezentaci a mezinárodní styky. 
    O zákazu reprezentace ať již jako součásti trestu zastavení závodní činnosti nebo o  
    samostatném zastavení činnosti jen pro reprezentaci může rozhodnout pouze ÚSK ČSNS  
    na návrh dalších orgánů ČSNS. 
4. Trest zastavení závodní činnosti družstvu lze uložit nejvýše na 3 soutěžní utkání. Soutěžní  
    utkání družstvo odehraje, ale po skončení soutěže mu příslušný řídící orgán soutěže (STK)  
    odečte za každé takto sehrané utkání příslušné body. V případě, že k provinění družstva  
    dojde v závěru soutěže, budou body odečteny v soutěžním ročníku, ve kterém k provinění  
    došlo. Pokud tato soutěž byla sportovně technicky uzavřena, odečtou se družstvu body v  
    následujícím ročníku soutěže. 
 

článek 8 
Zákaz výkonu funkce 

 
1. Trest zákazu výkonu funkce lze uložit trenérům, vedoucím družstev, rozhodčím s platnou     
    licencí z řad ČSNS, delegátům, pořadatelům, ředitelům soutěží a dalším funkcionářům  
    nejvýše na 2 roky. Ve výroku o trestu disciplinární orgán stanoví, kterých konkrétních  
    funkcí či činností se trest týká. 
2. Trest zákazu výkonu funkce lze též podmíněně odložit. Pro podmíněný odklad trestu platí  
    obdobné ustanovení čl. 7, odst. 2 tohoto DŘ. 
3. Trest zákazu výkonu funkce nelze uložit funkcionářům vykonávajícím volené funkce. V  
    těchto případech disciplinární orgán potrestá provinilce peněžitou pokutou, případně přijme  
    jiná vhodná opatření (projednání s orgánem kompetentním k odvolání z funkce, peněžitou  
    pokutou TJ, SK, či oddílu apod.) 
 

článek 9 
Vyloučení družstva ze soutěže 

 
Trest vyloučení družstva ze soutěže lze ukládat pouze ve výjimečných případech za zvlášť 
závažné činy odporující principu poctivého sportovního soutěžení, v jejichž důsledku došlo k 
ovlivnění utkání nebo soutěže neregulérním způsobem. 
 

III. 
 

Disciplinární orgány 
 

článek 10 
Disciplinární orgány 

 
Jedinými disciplinárními orgány v ČSNS jsou disciplinární komise (dále jen DK) příslušného 
řídícího orgánu soutěže (STK). DK pro své soutěže ustavují příslušné STK. Není-li 
ustanovena v STK příslušného sportu DK, považuje se za DK výbor této STK, který ze svého 
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středu zvolí předsedu DK. Takto zvolený předseda DK bude řídit projednávání případů 
spadající do záležitostí DK. 
 

článek 11 
Působnost disciplinárních komisí 

 
DK projednávají všechna disciplinární provinění v ČSNS (viz čl. 2 tohoto DŘ). Jiné orgány 
nemohou disciplinární tresty ukládat ani měnit s výjimkou orgánů činných v odvolacích 
řízeních. Jedinou výjimkou jsou přímé tresty udělené ÚSK ČSNS na  návrh dalších orgánů 
ČSNS (zákaz reprezentace, disciplinární pohřešky při reprezentaci apod.) 
 

článek 12 
Pravomoc disciplinárních komisí 

 
1. Do pravomoci jednotlivých DK náleží zejména: 
    a) DK STK příslušného sportu ČSNS: 
         - provinění jednotlivců a kolektivů startujících  na mistrovství ČR 

- provinění jednotlivců a kolektivů v souvislosti se státní reprezentací ČR, kdy DK   
    případ projedná bez uložení trestu a materiály, vztahující se k tomuto provinění postoupí   
    DK ÚSK ČSNS, která rozhodne o trestu. 
    b) DK oblastní STK příslušného sportu (STK zřízené v župách): 
         - provinění jednotlivců a kolektivů startujících na župních přeborech 
    c) dojde-li k provinění v mezinárodním styku konaném v tuzemsku ze strany cizince,  
        postoupí příslušná DK neprodleně materiál ÚSK ČSNS, která toto prostřednictvím  
        prezidenta ČSNS oznámí zahraničnímu orgánu sdružujícímu neslyšící sportovce. 
2. Působí-li jednotlivci ve více soutěžích ČSNS, náleží všechna provinění do pravomoci té  
    DK, která je kompetentní pro tu soutěž, jíž se sportovec zúčastnil. Toto ustanovení platí pro  
    osoby uvedené v čl. 6, odst. 1a. 
3. Uloží-li některá z DK trest zastavení činnosti na určité časové období, musí informovat o  
    tomto trestu všechny další DK, případně všechny další STK. 
4. Všechna provinění v přestupním řízení náleží do pravomoci Matriční subkomise ÚSK  
    ČSNS. 
 

IV. 
 

Postup v disciplinárním řízení 
 

článek 13 
Zahájení disciplinárního řízení 

 
1. DK zahájí disciplinární řízení, jestliže má za to, že jsou k tomu oprávněné důvody.  
    Podnětem k zahájení disciplinárního řízení je zpravidla: 
    - hodnocení soutěže ředitelem soutěže 
    - zápis o utkání či soutěži 
    - zpráva delegáta soutěže 
    - vlastní zjištění DK 
    - písemná zpráva člena řídícího orgánu soutěže 
    - písemné oznámení výboru oddílu či klubu 
    - písemná zpráva vedoucího zahraniční výpravy či jiného funkcionáře 
2. Zjistí-li DK, že projednání provinění je v kompetenci jiné DK, neprodleně ji postoupí  
    všechny materiály případu. 
3. O podnětech k zahájení disciplinárního řízení rozhodují DK bez zbytečných odkladů na  
    nejbližším svolaném zasedání STK příslušného sportu. 
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4. Disciplinární řízení nelze zahájit, jestliže od provinění uplynula doba delší než 1 rok. To se  
    však netýká provinění, které jsou předmětem trestního stíhání. V takovém případě je možno  
    disciplinární řízení zahájit do 3 měsíců ode dne právní moci rozsudku soudu. 
 

článek 14 
Průběh disciplinárního řízení 

 
1. DK postupuje v disciplinárním řízení co nejrychleji s ohledem na náležité objasnění  
    případu. 
2. K řádnému objasnění okolností provinění je DK oprávněna přizvat k jednání osoby, které  
    mohou sdělit důležité informace, vyžádat si písemné dokumenty a zprávy či jiné důkazní  
    materiály. Úhrada nákladů pro svědky se provádí z prostředků toho oddílu či klubu, jehož  
    je provinilý členem. Za určitých okolností může být rozhodnuto, že úhrada nákladů pro  
    svědky bude provedena z prostředků té STK ČSNS, do jejíž působnosti DK spadá. O  
    způsobu úhrady rozhodne DK. 
3. Pro úhradu cestovních nákladů pro případné svědky platí Hospodářské směrnice ČSNS. 
 

článek 15 
Účast provinilce 

 
1. Provinilec se nemusí disciplinárního řízení účastnit, může své vyjádření učinit písemně s  
    výslovným souhlasem k projednání provinění bez jeho účasti. V případě předvolání  
    provinilce disciplinární komisí je tento provinilec povinen se disciplinárního řízení na  
    vlastní náklady zúčastnit.  
2. Za účast provinilce na disciplinárním řízení zodpovídá výbor klubu, jehož je provinilec  
    členem. Nedostaví-li se takto předvolaný provinilec bez řádné omluvy na zasedání DK, na  
    nějž je předvolán, je v pravomoci DK projednat případ bez jeho přítomnosti. Pro provinilce  
    i za jeho účast zodpovídající klub z této nepřítomnosti plynou v každém případě další  
    disciplinární důsledky. 
3. Dostaví-li se provinilec na pozvání zasedání DK a tato nemůže z jakýchkoliv důvodu  
    případ projednat, budou cestovní náklady provinilce na toto zasedání uhrazeny z prostředků  
    té STK ČSNS, do jejíž působnosti DK spadá. 
4. Kolektiv, jehož je provinilý členem, může zaslat své stanovisko k provinění a výši trestu. 
5. Vyžaduje-li to povaha provinění, přizve DK k projednání případu odpovědné funkcionáře  
    oddílu či klubu. Za účast všech pozvaných odpovídá výbor klubu. Nemůže-li DK případ  
    projednat z objektivních důvodů, hradí cestovní výlohy pozvaných funkcionářů ta STK      
    ČSNS, do jejíž působnosti DK spadá. 
6. Pro úhradu cestovních nákladů platí Hospodářské směrnice ČSNS. 

 
článek 16 

 
Sportovec, který se bez řádné omluvy nedostaví k reprezentačnímu soustředění, přípravnému 
či výběrovému utkání nebo podobné soutěže, má dnem následujícím po dni stanoveného srazu 
zastavenou závodní činnost až do vyšetření případu. 

 
článek 17 

Závěr disciplinárního řízení 
 

1. Po dostatečném objasnění všech okolností provinění rozhodne DK o uložení trestu podle  
    tohoto DŘ v případě, že k provinění došlo nebo disciplinární řízení zastaví v případě, že k  
    provinění nedošlo. S ohledem na charakter provinění a osobu provinilce může též DK od  
    potrestání upustit. 
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2. Rozhodnutí DK o potrestání musí obsahovat: 
    - přesný druh trestu a jednoznačný časový údaj o jeho trvání 
    - charakteristiku provinění, za které byl trest udělen 
    - poučení o možnosti odvolání 
3. Byl-li uložen trest zastavení závodní činnosti nebo zákazu výkonu funkce za takové  
    provinění, které vyžaduje uplatnění tohoto postihu i v jiném sportovním odvětví či dalších  
    oblastech, oznámí DK tuto skutečnost všem příslušným řídícím orgánům soutěží (STK),  
    resp. jiným patřičným orgánům (trestní oznámení, doping, aj.). 
 

článek 18 
Účinnost disciplinárních trestů 

 
1. Účinnost disciplinárních trestů začíná následujícím dnem po rozhodnutí DK o uložení  
    trestu. 
2. Byla-li sportovci zastavena závodní činnost před zahájením disciplinárního řízení (čl. 16  
    tohoto DŘ), začíná účinnost trestu dnem zastavení závodní činnosti. 
3. Tresty za provinění v přestupním řízení se ukládají od data začátku přestupního řízení. 
 

článek 19 
Dokumentace disciplinárního řízení 

 
1. Z jednání DK se pořizuje zápis, který obsahuje všechny podstatné údaje o průběhu a  
    závěrech disciplinárních řízení. Zápis podepisuje předseda DK nebo jím zmocněný    
    zástupce.  
    Zápisy z jednání DK jsou archivovány DK po dobu min. 3 let. 
2. O svém rozhodnutí vyrozumí DK nebo oprávněný orgán písemně klub, jehož je provinilec  
    členem. Je-li provinilec nebo zástupce klubu přítomen na jednání DK, může být rozhodnutí  
    DK vyhlášeno ústně. 
 

V. 
 

Zásady pro ukládání disciplinárních trestů 
 

článek 20 
Ukládání trestů 

 
1. Projednává-li DK současně více disciplinárních trestů, vysloví se trest za provinění  
    nejzávažnější a k ostatním přihlédne jako k přitěžující okolnosti. 
2. Byl-li provinilci uložen za disciplinární provinění příslušnou DK trest, nelze za tentýž  
    skutek  vést další disciplinární řízení. 

 
článek 21 

Polehčující okolnosti 
 

Při ukládání trestů považují DK za polehčující okolnost zejména to, že provinilý: 
    - byl vyprovokován 
    - před proviněním se řádně choval 
    - nahradil dobrovolně škodu, kterou svým činem způsobil 
    - projevil upřímnou lítost 
    - sám oznámil provinění, kterého se dopustil 
    - napomáhal účinně při objasňování svého provinění 
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článek 22 
Přitěžující okolnosti 

 
Při ukládání trestů považují DK za přitěžující okolnost zejména to, že provinilý: 
     - se dopustil provinění surovým způsobem, zákeřně nebo lstivě 
     - se dopustil provinění jako funkcionář 
     - svedl k provinění jiného 
     - se dopustil více provinění 
     - se dopustil provinění, ačkoliv byl již v posledních 2 letech disciplinárně trestán 
     - svým jednáním ovlivnil regulérnost soutěže 
 
 

VI. 
 

Odvolání 
 

článek 23 
Odvolací orgány 

 
O odvolání rozhodují odvolací orgány uvedené v Odvolacím řádu ČSNS. 
 

článek 24 
Podání odvolání 

 
1. Odvolání podává potrestaný písemně do 15 dnů ode dne oznámení nebo doručení  
    rozhodnutí DK k příslušnému odvolacímu orgánu. 
2. Odvolání se zasílá v opise DK, která rozhodla o potrestání 
3. DK zašle neprodleně všechny písemné podklady a své stanovisko příslušnému odvolacího  
    orgánu. 
4. Odvolání nemá v žádném případě odkladný účinek. 
5. Součástí odvolání je odvolací poplatek ve výši stanovené Odvolacím řádem ČSNS.  
    Poplatek z odvolání se vrátí, jestliže odvolací orgán zruší rozhodnutí DK. 
6. Další podrobnosti odvolání stanoví Odvolací řád ČSNS. 
 

VII. 
 

Zvláštní ustanovení 
 

článek 25 
Poplatky z disciplinárního řízení 

 
Za projednání každého disciplinárního provinění se stanoví povinnost uhradit náklady 
disciplinárního řízení. Výši poplatku stanovuje řídící orgán soutěže (STK). Řídící orgán  
soutěže (STK) rozhodne i o termínu a splatnosti úhrady poplatků. 
 

článek 26 
Změny trestů 

 
1. Po vykonání nejméně poloviny trestu zastavení závodní činnosti, zákazu výkonu funkce lze    
    na základě žádosti potrestaného zbytek trestu prominout, případně podmíněně odložit na  
    zkušební dobu od 6 měsíců do 1 roku. Poplatky při zaslání žádosti o prominutí zbytku  
    trestu jsou shodné jako u podání odvolání k odvolacímu orgánu 2. instance (čl. 24, odst. 5  
    tohoto DŘ), tj. ve výši 200,- Kč.. 
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2. O změně trestu rozhoduje orgán, který o něm rozhodl s konečnou platností (DK nebo  
    odvolací orgán). 
 

VIII. 
 

Závěrečná ustanovení 
 

článek 27 
 

1. Tento DŘ ČSNS byl schválen VV ČSNS dne 26. 11. 1999 a nabývá účinnosti od 1. 1.   
    2000.  
    Jeho součástí jsou Sazebníky pokut a trestů příslušných řídících orgánů soutěží (STK).  
    Závazný výklad tohoto DŘ je oprávněn provádět pouze VV ČSNS. 
2. Nedílnou součástí tohoto DŘ je i Příkladový sazebník provinění a trestů, schválený VV  
    ČSNS dne 26. 11. 1999, jež nabývá účinnosti dnem 1. 1. 2000. 
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PŘÍKLADOVÉ SAZEBNÍKY PROVN ĚNÍ A TRESTŮ 
 

I. 
 

příkladový sazebník trestů za disciplinární provinění jednotlivců 
(sportovci, trenéři, funkcionáři) 

 
1. Nesportovní chování  na sportovišti: 
 
Za nesportovní chování se považuje takové jednání, jimiž je pokažen celkový dojem soutěže, 
např. pokřikování, posunky či gestikulace na sportovišti, dohadování se před určitým 
sportovním výkonem, svévolné opuštění soutěžní plochy, nedodržení předepsané výstroje a 
jiné podobné případy dané charakteristikou jednotlivých sportů či opakované porušení 
pravidel příslušného sportu. 
 

Trestá se důtkou nebo zastavením činnosti na 3 až 6 měsíců. 
 

2. Nesportovní chování vůči soupeři, spoluhráči, trenéru, funkcionáři, pořadateli a divákům: 
 
a) nadávky,posunky, odplivnutí či jiné jednání, které má napadeného ponížit nebo zesměšnit 
 

Trestá se zastavením činnosti na 3 až 9 měsíců. 
 

b) hrubé urážky a vyhrožování 
 

Trestá se zastavením činnosti na 6 až 9 měsíců. 
 

3. Nesportovní chování vůči rozhodčím, delegátům nebo funkcionářům řídících orgánů: 
 
a) kritizování, posunky, zesměšňování, hrubé protestování, hanlivé výroky, neuposlechnutí a  
    jiné 
 

Trestá se zastavením činnosti na 3 až 6 měsíců. 
 

b) urážky, vulgární výrazy, plivnutí a jiné 
 

Trestá se zastavením činnosti na 6 až 9 měsíců. 
 

c) vyhrožování 
 

Trestá se zastavením činnosti na 9 až 12 měsíců. 
 
Za přestupky uvedené v odst. 3, písm. b), c) nelze uložit podmíněný trest. 
 
4. Tělesné napadení: 
 
Napadení soupeře, spoluhráče, trenéra nebo funkcionáře a oplácení takového napadení na 
soutěžní ploše: 
a) cloumáním, vrážením, udeřením, kopnutím, včetně pokusu o udeření nebo kopnutí, jiným  
    způsobem provedeným s úmyslem přivodit pád napadeného, jestliže nedošlo ke zranění   
    napadeného 
 

Trestá se zastavením činnosti na 3 až 6 měsíců. 
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b) cloumáním, vrážením, udeřením, kopnutím, včetně pokusu o udeření nebo kopnutí, jiným  
    způsobem provedeným s úmyslem přivodit pád napadeného, jestliže došlo ke zranění    
    napadeného 
 

Trestá se zastavením činnosti na 6 až 12 měsíců. 
 

c) cloumáním, vrážením, udeřením, kopnutím, včetně pokusu o udeření nebo kopnutí, jiným  
    způsobem provedeným s úmyslem přivodit pád napadeného, jestliže došlo ke zranění    
    napadeného, zvláště takovým, které mělo za následek pracovní neschopnost napadeného 
 

Trestá se zastavením činnosti na 9 až 18 měsíců. 
 

Napadení soupeře, spoluhráče, trenéra, funkcionáře nebo diváka a oplácení napadení mimo 
soutěžní plochu v areálu soutěžní plochy: 
d) jakýmkoliv způsobem, jestliže nedošlo ke zranění napadeného 
 

Trestá se zastavením činnosti na 3 až 9 měsíců. 
 

e) jakýmkoliv způsobem, jestliže došlo ke zranění napadeného 
 

Trestá se zastavením činnosti na 6 až 12 měsíců. 
 

f) jakýmkoliv způsobem, jestliže došlo ke zranění napadeného, zvláště takovým, které mělo  
   za  následek pracovní neschopnost napadeného 
 

Trestá se zastavením činnosti na 9 měsíců až 2 roky. 
 

Napadení rozhodčího na soutěžní ploše, v areálu soutěžní plochy i mimo ni: 
g) jakýmkoliv způsobem 
 

Trestá se zastavením činnosti na 12 měsíců až 2 roky. 
 

Za přestupky uvedené v odst. 4. písm. a) až g)  nelze uložit podmíněný trest. 
 

5) Úmyslné ovlivňování výsledků soutěže - narušení regulérnosti soutěže: 
 
a) bez úplaty nebo slibu úplaty 
 

Trestá se zastavením činnosti na 3 až 6 měsíců. 
 

b) bylo-li prokázáno, že se tak stalo za úplatu či slib úplaty 
 

Trestá se zastavením činnosti na 9 měsíců až 2 roky. 
 

V případech, kdy k narušení regulérnosti soutěže nedošlo, může DK použít přiměřeně nižší 
sazbu trestu. 
 
6. Nesprávnost při přestupech, registraci apod.: 
 
Neodpovědný postup při provádění přestupu, podání více přestupních lístků, odvolání 
ohlášeného přestupu, uvádění nesprávných údajů na přestupních náležitostech, jejich 
zatajování nebo falšování a jiné 
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Trestá se zastavením činnosti či zákazem výkonu funkce na 3 až 6 měsíců, případně 
dalšími opatřeními nebo pokutou dle tohoto DŘ. 
 
7. Porušování zákonů, stanov, statutů, směrnic, platných řádů, příkazů, nařízení a rozhodnutí     
    orgánů ČSNS: 
a) předkládání falšovaných dokladů a jiných písemností, uvádění nesprávných svědeckých  
    výpovědí před orgány, neoprávněné nakládání s finančními prostředky a jiné porušování  
    směrnic a nerespektování rozhodnutí řídících orgánů, uvádění nepravdivých údajů v  
    dokladech a sděleních 
 
Trestá se zastavením činnosti či zákazem výkonu funkce na 3 až 24 měsíců, případně 
dalšími opatřeními nebo pokutou dle tohoto DŘ. 
 
b) neomluvená neúčast na jednání orgánů ČSNS (aktivy, semináře, školení, zasedání  
    odborných komisí apod.) 
 
Trestá se důtkou nebo finanční pokutou dle směrnic DK p říslušného řídícího či jiného 
orgánu ČSNS nebo pokutou dle tohoto DŘ. 

 
8. Nedostatečně omluvená neúčast nebo neomluvení se k reprezentaci, přípravné nebo    
    výběrové soutěži: 
 
Trestá se zastavením činnosti či zákazem výkonu funkce na 6 až 12 měsíců, případně 
dalšími opatřeními nebo pokutou dle tohoto DŘ. 
 
9. Porušování zákazu o používání dopingu: 
 
Použití prostředků zakázaných příslušnými předpisy prokázané výsledkem antidopingové 
zkoušky - sportovci: 
a) při pozitivním nálezu efedrinu, phenylpropanolaminu (norefedrin, kodein) a jeho derivátů: 
    - první provinění 
      Trestá se zastavením činnosti na 3 měsíce. 
    - druhé provinění 
      Trestá se zastavením činnosti na 2 roky. 
    - třetí provinění 
      Trestá se zastavením činnosti na doživotí. 
b) při použití anabolických steroidů, ostatních stimulací příbuzných amphetaminu včetně  
    kofeinu, diuretik, betablokátor, narkotických analgetik a maskujících látek: 
    - první provinění 
      Trestá se zastavením činnosti na 2 roky. 
    - druhé provinění 
      Trestá se zastavením činnosti na doživotí. 
c) prokázaná spoluúčast funkcionářů, trenérů a lékařů při podání látek uvedených pod písm.a): 
    - první provinění 
      Trestá se zákazem výkonu jakékoliv funkce v tělovýchovné nebo sportovní  
      organizaci na 3 měsíce. 
    - druhé provinění 
      Trestá se zákazem výkonu jakékoliv funkce v tělovýchovné nebo sportovní  
      organizaci na 2 roky. 
    - třetí provinění 
      Trestá se doživotním zákazem výkonu jakékoliv funkce v tělovýchovné nebo  
       sportovní organizaci. 
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d) prokázaná spoluúčast funkcionářů, trenérů a lékařů při podání látek uvedených pod  
    písm.b): 
    - první provinění 
      Trestá se zákazem výkonu jakékoliv funkce v tělovýchovné nebo sportovní  
      organizaci na 2 roky. 
    - druhé provinění 
      Trestá se doživotním zákazem výkonu jakékoliv funkce v tělovýchovné nebo  
       sportovní organizaci. 
Za přestupky uvedené v odst.9. písm.a) až d)  nelze uložit podmíněný trest. 
 

II.  
 

příkladový sazebník trestů za disciplinární provinění kolektivů 
(kluby, družstva) 

 
1. Výtržnosti mezi diváky, sportovci a funkcionáři: 
 
a) nesportovní chování, rvačka, urážlivé pokřikování, posunky či gestikulace na rozhodčí,  
    sportovce či diváky a jiné jednotlivé případy v areálu soutěžní plochy před soutěží i po  
    soutěži. 
 
    Trestá se důtkou klubu, jehož příslušníci či příznivci se výtržnosti dopustili, případně   
    dalšími opatřeními dle zvážení DK příslušného řídícího orgánu soutěže. 
 
b) hrubé urážky rozhodčího či jiných orgánů, házení nevhodných předmětů  do soutěžní  
    plochy, vniknutí diváků na soutěžní plochu, pokus o inzultaci rozhodčích nebo sportovců a  
    jiné výtržnosti v areálu soutěžní plochy při soutěži i po ní. 
 
   Trestá se finanční pokutou klubu, jehož příslušníci či příznivci se výtržnosti dopustili,  
    případně dalšími opatřeními dle zvážení DK příslušného řídícího orgánu soutěže. 
 
c) inzultace rozhodčího, napadení úředního činitele nebo napadení sportovců a funkcionářů  
    některého klubu. Za sportovce a funkcionáře se považují osoby, které podle směrnic mají  
    právo pohybovat se v prostoru soutěžní plochy, pokud došlo k napadení či inzultaci  
    divákem. 
 
    Trestá se finanční pokutou klubu, jehož příslušníci či příznivci se výtržnosti dopustili,  
    případně dalšími opatřeními dle zvážení DK příslušného řídícího orgánu soutěže. 
 
d) napadení či inzultace sportovcem nebo funkcionářem. 
 
    Trestá se finanční pokutou klubu, jehož příslušníci či příznivci se výtržnosti dopustili,  
     případně dalšími opatřeními dle zvážení DK příslušného řídícího orgánu soutěže. 
 
Ve všech případech výtržností, inzultace a napadení je klub povinen nahlásit ihned řídícímu 
orgánu soutěže jména a adresy viníků. 
2. Zaviněné nenastoupení družstva k soutěži: 
 
    Trestá se finanční pokutou klubu, případně zastavením činnosti družstva v soutěžních  
    utkáních dle směrnic DK p říslušného řídícího orgánu soutěže a úhradou vzniklých  
    prokazatelných nákladů.  
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3. Svévolné opuštění soutěžní plochy celým družstvem, odmítnutí pokračování v soutěži 
apod.: 
 
    Trestá se finanční pokutou klubu, případně dalšími opatřeními dle zvážení DK     
     příslušného řídícího orgánu soutěže. 
 
4. Machinace, narušující regulérnost soutěže: 
 
Úmyslné ovlivňování výsledků soutěže více sportovci, trenérem nebo funkcionářem klubu či 
družstva, podplácení soupeře i vlastních spoluhráčů, rozhodčích nebo jiných funkcionářů, 
sliby, úplaty a jiná jednání narušující regulérnost soutěže. 
 
Trestá se finanční pokutou klubu a vyloučením družstva ze soutěže, případně dalšími 
opatřeními dle zvážení DK příslušného řídícího orgánu soutěže. 
 
5. Porušování zákonů, stanov, statutů, směrnic, platných řádů, příkazů, nařízení a rozhodnutí     
    orgánů ČSNS: 
 
Nedodržení termínů pro odesílání požadovaných písemností, pokut a jiných dokumentů, 
nezajištění sportovce k reprezentaci, reprezentačnímu soustředění, výběrovému či 
přípravnému utkání či soutěže reprezentace, neomluvená neúčast na aktivech, seminářích, 
školeních, jednáních odborných komisí a jiných akcí pořádaných řídícími orgány, nedodržení 
ustanovení o vstupu osob na soutěžní plochu a jiná porušení SŘ, PŘ, propozic a dalších 
směrnic, nedodržení nařízení a rozhodnutí řídících orgánů, neoprávněné nakládání s 
finančními prostředky, falšování dokladů a jiných písemností, nakládání s finančními a 
hmotnými prostředky v rozporu se zákony ČR a řády ČSNS apod. 
 
    Trestá se důtkou nebo finanční pokutou klubu, náhradou vzniklých škod a nákladů, 
     případně dalšími opatřeními dle zvážení DK příslušného řídícího orgánu soutěže. 
 
6. Porušování zákazu o používání dopingu: 
 
Použití nedovolených podpůrných prostředků příslušníky klubu prokázané na základě 
antidopingových zkoušek 
 
    Trestá se finanční pokutou klubu. 
 
7. Potrestání viníků: 
 
Ve všech případech, kdy dojde ke kolektivnímu provinění zaviněním konkrétních osob, uloží 
DK kromě trestů kolektivních i tresty jednotlivcům podle příslušných článků přílohy I. tohoto 
DŘ. 
 
8. Nedobytnost trestů: 
 
V případě nedobytnosti trestu, tj. úhrady pokuty, náhrady škody, peněžitých plnění 
stanovených řády a předpisy apod. ve stanovené lhůtě DK po předchozím písemném 
upozornění zastaví činnost družstvu, za jehož provinění či provinění jeho příslušníků byl trest 
uložen. DK uvolní činnost družstva až po vykonání uloženého trestu, tj. po uhrazení uložené 
pokuty apod. Pokud nelze určit družstvo, z jehož činnosti nedobytné plnění vzniklo, zastaví 
DK činnost klubu, z jehož činnosti nedobytné plnění vzniklo. 
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III. 
 

Příkladový sazebník trestů za disciplinární provinění rozhodčích s platnou licencí z řad 
ČSNS a delegátů soutěží 

 
1. Zaviněné pozdní dostavení se k řízení soutěže: 
 
 Trestá se zákazem výkonu funkce na 3 - 6 měsíců. 
 
2. Nedostavení se k soutěži bez omluvy: 
 
 Trestá se zákazem výkonu funkce na 3 - 6 měsíců. 
 
3. Dostavení se k soutěži ve stavu, který vylučuje možnost řízení či sledování průběhu 
soutěže: 
 
 Trestá se zákazem výkonu funkce na 3 - 12 měsíců. 
 
4. Vědomá, nesprávně sepsaná zpráva delegáta soutěže a porušení řádů, směrnic atd.: 
 
 Trestá se zákazem výkonu funkce na 6 - 12 měsíců. 
 
5. Urážky sportovců, rozhodčích, delegátů nebo jiných funkcionářů či diváků: 
 
 Trestá se zákazem výkonu funkce na 3 - 9 měsíců. 
 
6. Tělesná napadení: 
 
Napadení sportovců, rozhodčích, delegátů a jiných funkcionářů či diváků jakýmkoliv 
způsobem na soutěžní ploše či v areálu soutěžní plochy, před soutěží, při jejím průběhu i po 
soutěži 
a) nedošlo-li ke zranění napadeného 
 
 Trestá se zákazem výkonu funkce na 6 - 12 měsíců. 
 
b) došlo-li ke zranění napadeného  
 
 Trestá se zákazem výkonu funkce na 9 - 18 měsíců. 
 
c) došlo-li ke zranění napadeného a jeho následnou pracovní neschopností 
 
 Trestá se zákazem výkonu funkce na 12 - 24 měsíců. 
 
7. Podplácení: 
 
Vyžadování či převzetí úplaty, ať v souvislosti s ovlivněním výsledku soutěže č bez ovlivnění 
nebo z jakýchkoliv jiných důvodů 
 
 Trestá se zákazem výkonu funkce na 12 - 24 měsíců. 
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ODVOLACÍ  ŘÁD ČSNS (OŘ ČSNS) 
 

I. 
 

Základní ustanovení 
 

článek 1 
 

1. Odvolací řád (dále jen OŘ) ČSNS se vztahuje na všechny sportovce, trenéry, rozhodčí s  
    platnou licencí z řad ČSNS, delegáty, funkcionáře a kluby, které jsou činné v rámci soutěží   
    řízených ČSNS. 
2. Ustanovení čl. 1 - 15 OŘ se analogicky použijí při projednávání odvolání v soutěžích, které  
    jsou řízeny župními výbory s tím, že funkci konečného odvolacího orgánu plní v těchto  
    soutěžích příslušná DK zřízena župním výborem ČSNS. 
 

článek 2 
Odvolací orgány v ČSNS 

 
Mezi odvolací orgány v ČSNS patří řídící orgány soutěží, tj. : 
    a) DK zřízena župním výborem ČSNS 
    b) DK STK ČSNS 
    c) ÚSK ČSNS 
 

článek 3 
Pravomoci odvolacích orgánů 

 
1. Do pravomoci DK zřízené župním výborem náleží zejména: 
     - řešit odvolání u rozhodnutí učiněných ředitelem župního přeboru a delegátem z důvodu  
       protestu v souladu s článkem 1, odst.  2 tohoto OŘ a učinit jeho konečné rozhodnutí 
2. Do pravomoci DK STK ČSNS náleží zejména: 
     - řešit odvolání u rozhodnutí učiněných ředitelem M - ČR a delegátem z důvodu protestu 
3. Do pravomoci ÚSK ČSNS náleží zejména: 
     - řešit odvolání u rozhodnutí učiněných DK STK ČSNS z důvodu protestu a učinit jeho  
       konečné rozhodnutí 

- řešit odvolání u rozhodnutí učiněných DK STK ČSNS v disciplinárním řízení a učinit  
  jeho konečné rozhodnutí 

     - řešit odvolání u rozhodnutí učiněných Matriční subkomisí a příslušného pracovníka pro  
       registraci VV ČSNS při registračním a přestupním řízení a učinit jeho konečné  
       rozhodnutí 
 
Zjednodušeně: 
 
Župní přebory: 1. Protest k řediteli soutěže                   rozhodnutí vydané ředitelem soutěže. 
                           2.Odvolání k DK zřízené župním výborem          konečné rozhodnutí
  
Mistrovství ČR: 1. Protest k řediteli soutěže                  rozhodnutí vydané ředitelem soutěže. 
       2. Odvolání k DK STK příslušného sportu                 rozhodnutí DK STK. 
       3. Odvolání k DK ÚSK ČSNS                   konečné rozhodnutí. 
  

článek 4 
 
Proti rozhodnutí příslušných činitelů se může odvolatel odvolat pouze k příslušné instanci dle 
článku 2 a 3, odst. 1 - 3 tohoto OŘ. Za jednotlivce nemůže podat odvolání nikdo jiný než on 
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sám. Je-li potrestáno družstvo, může podat odvolání kterýkoliv jeho člen uvedený na soupisce 
tohoto družstva. V případě potrestání oddílu či klubu se může odvolat pouze příslušný orgán 
takového subjektu. 
 

článek 5 
 

1. Odvolání proti rozhodnutí příslušných činitelů je nutno podat písemně předsedovi   
    příslušného odvolacího orgánu a zaslat kopii na vědomí orgánu, který ve věci rozhodoval  
    předtím a všem účastníkům předmětného sporu, a to doporučenou poštou nejpozději do 15  
    dnů ode dne následujícího po dni doručení nebo vyhlášení příslušného rozhodnutí  
    ( rozhoduje datum poštovního razítka). 
2. Orgán, který rozhodoval v příslušném řízení předtím má povinnost a účastnící předmětného  
    sporu mají právo po doručení kopie podaného odvolání neprodleně zpracovat písemné  
    stanovisko k odvolání, zejména k uváděným důvodům. Stanovisko, spolu s písemnými  
    doklady, včetně těch, z nichž bude moci příslušný odvolací orgán posoudit, zda odvolání  
    byla či nebyla podána ve stanovené lhůtě, doručí příslušný odvolací orgán do 15 dnů ode  
    dne doručení odvolání ( rozhoduje datum poštovního razítka). 
 

článek 6 
 

1. Odvolání proti příslušnému rozhodnutí musí být písemné. 
2. Náležitosti odvolání ve věcech registračních, přestupních a disciplinárních tvoří zejména : 
    a) kopie písemného rozhodnutí učiněné příslušným orgánem  
    b) stručný popis skutkového děje 
    c) zdůvodnění odvolání a předložení důkazů o svých tvrzeních 
    d) potvrzení o zaplacení odvolacího poplatku na účet toho orgánu ke kterému se odvolává 
    e) datum a podpis odvolatele, u oddílu či klubu dále razítko a podpisy dvou funkcionářů s  
        uvedením čitelného jména a funkce v oddílu či klubu 
    f) kopie podacího lístku od doporučeného dopisu, jímž bylo odvolání zasláno na vědomí  
        účastníku či účastníkům řízení 
3. Náležitosti odvolání ve věcech soutěžních stanoví Soutěžní řád ČSNS. 
 

článek 7 
Poplatky za odvolání 

 
1. Vklady pro odvolání k orgánu soutěže 2. instance jsou stanoveny ve výši dvojnásobku  
    částky určené v článku 31, odst. 4i) SŘ ČSNS. 
2. Vklady pro odvolání k orgánu soutěže 3. instance jsou stanoveny ve výši trojnásobku  
    částky určené v článku 31, odst. 4i) SŘ ČSNS. 
 

článek 8 
 

1. Odvolatel je oprávněn vzít podané odvolání zpět, nejpozději však do doby, než příslušný  
    odvolací orgán začne případ projednávat. 
 
2. Aby podané odvolání mohlo být vzato zpět, musí tak být učiněno písemnou formou, avšak  
    dříve, než příslušný odvolací orgán začne případ projednávat. 
 

článek 9 
 

1. Příslušný odvolací orgán je povinen projednat a rozhodnout o podaném odvolání ve lhůtě  
    co nejkratší, tj. na nejbližším svolaném zasedání příslušného odvolacího orgánu. 
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článek 10 
 
1. Nebude-li odvolání splňovat formální a obsahové náležitosti uvedené v článku 6 a 7 tohoto  
    Odvolacího řádu, je odvolací orgán oprávněn vyzvat odvolatele k doplnění odvolání.  
2. Odvolací orgán je oprávněn odvolání zamítnout, není-li ani přes vyzvání k doplnění  
    odvolání vybaveno žádanými náležitostmi podle článků 6 a 7 tohoto OŘ ČSNS. 
3. Odvolací orgán zamítne odvolání vždy, nebude-li ani na jejím jednání předložen doklad o  
    zaplacení odvolacího poplatku podle článku 7 tohoto OŘ ČSNS. 

 
článek 11 

 
Rozhodnutí o odvolání musí být vydáno písemnou formou. Rozhodnutí se zasílá odvolateli 
doporučenou poštou a musí obsahovat poučení o možnosti odvolání (je-li dána tato možnost) 
nebo poučení o tom, že rozhodnutí je konečné a nelze se proti němu odvolat. 

 
článek 12 

 
1. Příslušný odvolací orgán potvrdí rozhodnutí učiněné v řízení předchozího orgánu, dojde-li  
    k závěru, že toto rozhodnutí je věcně správné a v souladu s příslušnými normami. 
2. Pokud příslušný odvolací orgán zjistí při projednávání odvolání porušení či nedodržení  
    příslušných norem, má právo rozhodnutí učiněné v řízení předchozího orgánu změnit nebo  
    zrušit. Po zvážení všech okolností projednávaného případu má rovněž právo vydat vlastní  
    rozhodnutí, tj. trest snížit či zvýšit nebo jej zcela zrušit či uložit jiný druh trestu. 
3. Příslušný odvolací orgán postupuje stejným způsobem, jsou-li v odvolacím řízení zjištěny  
    nové skutkové okolnosti, předloženy nové důkazy, které nebyly při rozhodování  
    předchozího orgánu známy. Odvolací poplatek se vrátí, pokud bylo odvolání byť jen zčásti  
    vyhověno. 
4. Příslušný odvolací orgán po provedeném prošetření, dojde-li k závěru, že podnět byl  
    důvodný, má právo rozhodnutí vydané předchozím orgánem změnit, zrušit, případně vrátit  
    se závazným pokynem příslušnému řídícímu orgánu soutěže k novému projednání a  
    rozhodnutí. 

 
článek 13 

 
Příslušný odvolací orgán může odvolání zamítnout, nejsou-li splněny formální náležitosti 
uvedené v článcích 4 - 6 tohoto OŘ. 
 

článek 14 
 

Příslušný odvolací orgán je oprávněn přijímat usnesení a rozhodnout, je-li přítomna 
nadpoloviční většina jeho členů. Rozhodnutí a usnesení je platné, hlasuje-li pro ně 
nadpoloviční většina přítomných členů. 

 
II. 
 

Ustanovení společná a závěrečná 
 

článek 15 
 

Podle tohoto OŘ se projednávají všechny případy předané do rozhodovací pravomoci 
příslušných odvolacích orgánů v době od 1. ledna 2000. Podle této normy se také projednávají 
všechny případy spojené s přestupním řízením a předané do rozhodovací pravomoci 
příslušných odvolacích orgánů v době od. 1. prosince 1999. 
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článek 16 

 
Tento OŘ ČSNS byl schválen VV ČSNS dne 26. 11. 1999. a nabývá účinnosti dnem 1. 12. 
1999. Závazný výklad tohoto OŘ je oprávněn provádět pouze VV ČSNS. 
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SPORTY V ČSNS 
 

V ČSNS se v současné době konají soutěže pouze v těchto deaflympijských sportech : 
alpské lyžování, atletika, badminton, bowling, cyklistika, kopaná, lední hokej, orientační běh, 
plavání, stolní tenis, tenis, volejbal. 
Tyto sporty se v soutěžích ČSNS dělí na sporty postupové (tj. účast na M-ČR je nutno si 
vybojovat při župním přeboru) a sporty nepostupové (tj. přímá účast na M-ČR).  
V případě, že řídící orgán soutěže (STK) zjistí, že v župách není o daný postupový sport 
zájem, může příslušná STK rozhodnout o přímé účasti na M ČR. 
Kromě sportů, které jsou jasnou záležitostí družstev, se také mohou konat soutěže družstev v 
těch sportech, které jsou záležitostí jednotlivců (bowling družstev, kuželky družstev, šachy 
družstev atd.). 
 
Sporty postupové:      badminton, bowling, halová kopaná (futsal), stolní tenis, šachy, tenis. 
Sporty nepostupové:  alpské lyžování, atletika, cyklistika, kopaná, lední hokej, orientační  
                                      běh, plavání, volejbal. 
Sporty „nedeaflympijské“ :   kuželky 
 
Šachy mají své mezinárodní soutěže v rámci Světové federace šachu neslyšících (ICSC - 
International Chess Sourds Comiteé). 
 
 

SMĚRNICE STK PRO ŘÍZENÍ SOUTĚŽÍ ČSNS 
 

 
1. Všechny zde uvedené směrnice jsou platné a závazné pro všechny TJ/SK, které se  
    zúčastňují soutěží ČSNS v příslušném sportu. 
2. Výklad všech zde uvedených směrnic je oprávněna provádět pouze ta STK, která  
    směrnice vydala. 
3. Nové doplňky směrnic, změny těchto směrnic je oprávněn provádět pouze výbor té STK,  
    která směrnice vydala a vstupují v platnost dnem projednání a schválení ÚSK ČSNS. 
4. Nedílnou součástí všech směrnic je Disciplinární řád řídícího orgánu soutěže (STK ČSNS),  
    který je v souladu s Disciplinárním řádem ČSNS. 
5. Každá soutěž pořádána ČSNS je řízena dle pravidel příslušného sportu, která vydal  
    příslušný sportovní svaz, Soutěžním řádem ČSNS, směrnicí řídícího orgánu soutěže (STK  
    ČSNS), disciplinárním řádem příslušného řídícího orgánu soutěže (STK ČSNS),  
    Propozicemi, které jsou součástí směrnic příslušného řídícího orgánu soutěže (STK ČSNS),  
    Disciplinárním řádem ČSNS a přiměřeně i Soutěžním řádem a Disciplinárním řádem  
    příslušného sportovního svazu v ČR. 
6. Výlohy spojené s účasti na soutěžích ČSNS (cestovné, stravné, ubytování) se hradí dle  
    Hospodářských směrnic ČSNS. 
7. Vnitřní turnaje či soutěže, které pořádají jednotlivé TJ/SK nebo oddíly nepodléhají znění  
     těchto níže uvedených směrnic 
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SMĚRNICE  JEDNOTLIVÝCH  ŘÍDÍCÍCH  ORGÁN Ů  SOUTĚŽÍ   ( STK ) 
                                                    

SMĚRNICE  STK - ATLETIKY  ( STK – A )  
  

1. M-ČR v atletice se řídí pravidly atletiky IAAF, dále i přiměřeně  Soutěžním řádem 
ČAS ( Český atletický svaz ). 

2. Právo účasti na M-ČR mají všichni členové ČSNS v souladu se  Soutěžním řádem 
ČSNS, směrnicemi STK-A a propozicemi. 

3. Na M-ČR se soutěží v kategoriích : mladší žáci / žákyně ( do 13 let ) , starší žáci / 
žákyně ( 14 a 15 let ) , dorostenci /dorostenky ( 16 a 17 let ) , junioři / juniorky ( 18 a 
19 let ) a muži / ženy ( 20 a více let ). 

4. Pořadatel je povinen zajistit : 
a)   cílovou kameru 
b) aby v místě konání  M – ČR bylo k dispozici přiměřené vybavení pro ošetření 

případného úrazu 
c) pořádek na stadionu  ( např. zákaz vstupu na sportoviště divákům apod.). 

5. Povinností klubů ( TJ / SK ), ucházející se o účast na M – ČR v atletice, je poslat 
závaznou přihlášku - „ KARTI ČKU „ (viz p říloha) 
pořadateli do termínu, který bude stanoven na místě konání M – ČR a předat soupisku 
vedoucímu STK – A.   

6. Každý sportovec / sportovkyně / smí startovat max. ve 3 disciplinách a ve štafetě. 
7. Zájemce o start na M – ČR v atletice je povinen na každou disciplínu vyplnit kartičku, 

kde bude uvedeno :  jméno, příjmení, datum narození,  disciplína + výkon a název 
klubu s razítkem i podpisem klubu. 

8. Právo přístupu na sportoviště v průběhu závodů mají sportovci až po řádné prezentaci, 
a to na pokyn rozhodčího či pořadatele. 

9. Případnou neúčast na M – ČR je nutno řádné doložit příslušným dokumentem ( 
lékařské potvrzení, potvrzení vydané Policií ČR, ČD, ČAD apod.). 

10. Technická ustanovení pro průběh M – ČR : 
            a)   vypracování startovní listiny, zařazení a určení pořadí v jednotlivých disciplínách  
                  provádí pracovník znalý problematiky lehké atletiky dle přihlášek došlých  
                  v řádném termínu uzávěrky přihlášek. 

        b)  sportovec / sportovkyně / může odvolat svůj start v jednotlivých disciplínách  
             nejpozději  během prezentace. Během závodů nemůže sportovec / sportovkyně /  
             start odvolat a je povinen se zúčastnit soutěže, na kterou se přihlásil.   Výjimkou je  
             uznání zranění od lékařem závodů.    

            c)  STK – A je oprávněna přesunout či slučovat věkové kategorie v souladu se  
                 Soutěžním řádem ČSNS. Nejmenší počet startujících v každé disciplině jsou dva.  
                 Pro udělení titulu Mistr.ČR je nutná účast minimálně 3 závodníků. 

11. Medalie, diplomy, příp.věcné ceny uděluje pořadatel za každou disciplínu, dokončí-li 
soutěž nejméně 3 závodníci. 

12. Doprovod mládeže do 18 let musí být zabezpečen dle směrnice ÚSK – mládeže. 
Výlohy spojené s tímto doprovodem mohou být vypláceny v souladu 
s Hospodářskými směrnicemi ČSNS pouze v případě, je-li doprovázející osoba 
řádným členem ČSNS. 

13. Tyto směrnice zpracoval a schválil kolektiv STK – A a platí od 1. února 2006. 
 

DISCIPLINÁRNÍ  ŘÁD  STK – A      ČSNS 
 
 
1. Disciplinární komise po domluvě s vedením STK – A  má právo uložit trest 

sportovcům za  
       nesportovní chování během soutěže na M – ČR i pro jiné soutěže než M – ČR. 
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2. Za 2 chybný start následuje vyloučení z disciplíny bez ohledu na to , kdo zavinil 
druhý chybný start .  

3. V případně neúčasti na M – ČR bez řádné omluvy má pořadatel právo vymáhat 
vynaložené náklady na jeho účast ( pobytové výlohy – storno poplatky, zaplacení 
poplatku ve výši startovného). 

4. Tento Disciplinární řád zpracoval a byl schválen členy  STK – A  a platí od 1. února 
2006. 

 
 
     Zpracoval :        PETR   VALÁŠEK         
      
         Předseda  STK – Atletika    ČSNS 
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SMĚRNICE STK  BADMlNTONU (STK Ba)   
 

1.   Badmintonové soutěže ČSNS se hrají podle pravidel IBF,  dále přiměřeně platí i Soutěžní 
  řád ČBaS (Český badmintonový svaz). 
2.   Systém soutěže se rozhodne dle finančních možností a počtu účastníků. Podmínkou je, 

          aby každý účastník soutěže odehrál alespoň 2 zápasy: 
    a)  zák1adní skupiny a poté vylučovací systém 
    b)  každý s každým 
    c) jiná možnost dle rozhodnutí STK Ba a pořadatele soutěže. 
3. Nasazování hráčů do skupin a vyřazovacího pavouka se určuje bodovaným žebříčkem  
    ČSNS (Ranking ČSNS) , který boduje soutěže vždy za poslední za 4 leté období. 
4. Všechny zápasy se hrají podle pravidel IBF, tj. na 2 vítězné sety do 21ti bodů. 
5. V případě velkého počtu účastníků a časové tísně může STK Ba spolu s pořadatelem  
    soutěže nařídit snížení vítězných setů tak,  aby se celá soutěž odehrála do určeného   
    časového limitu. 
6. Všechny soutěže se musí odehrát v hale. 
7. Soutěže se mohou odehrávat na parketovém povrchu nebo speciálním koberci s  
    vyznačením hrací  plochy. 
8. Pro soutěže je možno použít plastové i péřové míče s korkovou hlavou dle možnosti  
    pořadatele. 
    (pozn. STK Ba: vzhledem k tomu, že lze v současné  době očekávat hráče - začátečníky, 
    doporučuji,  aby se soutěže hrály výhradně plastovými míči střední  rychlosti. Plastové 
    míče vydrží hru začátečníků déle než péřové.) 
9. V případě, že pořadatel určí k soutěži péřové míče, je zakázána jakákoliv jejich úprava 
 během zápasu. 
10.Každý hráč si pro rozehrání vezme svůj vlastní míček. Pořadatel dá k dispozici míček až k  
     rozehráni  před.zápasem. . 
11.Nesportovní chování hráče při soutěži může být ředitelem soutěže potrestáno vyloučením  
     ze soutěže s následnou ztrátou nároku na náhradu výloh spojenou s účastí v soutěži  
     (cestovné,  stravné  apod.). Dle závažnosti provinění bude takto vyloučený hráč také  
     potrestán v souladu s DŘ ČSNS. 

    12.Tyto směrnice byly konzultovány a schvá1ený korespondenční formou členy STK Ba 
      ČSNS dne 1. ledna 2004 a nabývají účinnosti dnem schváleni 
 

                                  

                              Zpracoval:                       Mgr.  Ladislav BYSTROŇ 
                                 předseda STK Ba ČSNS 
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Směrnice STK Bowlingu (STK B) 
 
1. Bowling se hraje podle pravidel ČBA ( České bowlingové asociace ). 
2. Soutěž  je individuální ( jednotlivci ). 
3. Hostování není povoleno. 
4. Pořadatel župní kvalifikace je povinen zajistit minimálně 6 dráhovou bowlingovou 

kuželnu. 
Pořadatel M-ČR je povinen zajistit minimálně 8 dráhovou bowlingovou kuželnu. 
V obou případech musí mít dráhy schválení ke konání soutěží od ČBA. 

5. Župní kvalifikace se hraje na 6 her ( 3 + 3 hry na dvou drahách ). 
6. Přímý postup na M-ČR má nárok pouze hráč z prvního místa. Do celkového počtu se pak 

doplní další hráči podle dosaženého výkonu. 
7. Max. počet hráčů při M-ČR bude 32 z toho: 

        muži: 16 hráčů 
ženy:  16 hráček. 

8. M-ČR je jednodenní soutěž, hraje se 6 her ( 3 + 3 hry na dvou drahách ). Prvních 6 se pak 
utkají systémem „Round Robin“ ( každý s každým) hraje se „amerikou“( střídání na páru 
drah) a vítěz se stává mistrem ČR. 

9. Při M-ČR se uděluje titul M-ČR v jednotlivcích. 
10. Muži i ženy musí startovat v odpovídajícím ustrojení ( polokošile s názvem klubu) a 

v dlouhých kalhotách ( rifle a krátké kalhoty nejsou přípustné). Ženy můžou mít sukně 
nebo krátké kalhoty.V opačném případě nebude  vpuštěn ( -a) do hry. 

11.  Zakázáno je požívání alkoholu a kouření v celém  prostoru bowlingu.       
12.  STK vyhlásí termín kvalifikace v župách a pro župy to bude závazné. 
13. Pořadatel M-ČR rozešle nejpozději 2 měsíce před začátkem mistrovství propozice všem 

kteří postoupili. 
a) Postupující potvrdí nejpozději do 3 týdnů před začátkem svoji účast. 
b) Pak budou pozvání náhradníci a ti potvrdí svoji účast nejpozději do 1 týdne před  
    začátkem svoji účast. 
c) V posledním týdnu pokud bude volné místo, udělí předseda STK divokou kartu dle 
     svého uvážení.                

14. Pokud se hráč ( -ka ) v den mistrovství  nemůže dostavit ( náhlá zdravotní indispozice 
nebo jiný vážný důvod ), oznámí to nejpozději do začátku mistrovství řediteli, že se 
nedostaví. A bude nahrazen ( -a ) hráčem pořadatelského klubu, ale nastoupí mimo soutěž. 

15. Tyto směrnice byly schváleny na zasedání STK B dne 23.října 2004 v Praze a vstupuje 
v platnost od výše uvedeného data.  

                       
                                              Zpracoval:    Jaromír VOHRYZKA 
                                                                            předseda STK B ČSNS 
 
 
 
                                   DISCIPLINÁRNÍ ŘÁD STK B ČSNS 

 
1. Za udělení žluté karty se uděluje finanční pokuta ve výši 100,- Kč. 
2. Za udělení červené karty se uděluje finanční pokuta ve výši 200,- Kč. 
3. Pokud se některý (-á) hráč (-ka) nedostaví k zápasu do 5 minut po stanoveném termínu 
začátku zápasu, ztrácí nárok ke vstupu do hry. Totéž platí i pro družstvo, poruší-li hráč 
stanovenou čekací dobu, platí výsledek dosažený ve dvou hráčích. Finanční postih je 
stanoven ve výši 150,- Kč pro provinivšího se hráče. 
4. Neomluvená neúčast družstva je postižena kontumačním výsledkem a finanční pokutou ve 
výši 1000,- Kč za každý nesehraný zápas. 
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5. Neomluvená neúčast jednotlivců je postižena finanční pokutou ve výši 150,- Kč. 
6. Všechny pokuty jdou ve prospěch STK B. 
7. Tento DŘ STK B ČSNS byl schválen na zasedání STK B v Praze dne 15.února 2003 a 
    vstupuje v platnost od výše uvedeného data. 
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SMĚRNICE STK CYKLISTIKY (STK C) 
 
1. Cyklistické soutěže ČSNS se uskutečňují: 
    a) na horských kolech - hodnotí se pouze CROSS COUNTRY 
    b) v silniční cyklistice v těchto disciplínách - sprint na 1000 m 
          časovka jednotlivců 30 km 
          silniční závod jednotlivců 100 km 
2. STK C je oprávněna délku závodů upravit. 
3. Jezdí se podle pravidel cyklistiky UCI a dále přiměřeně platí Soutěžní řád ČSC (Český svaz  
    cyklistiky). 
4. Soutěž v silniční cyklistice je možno uskutečnit za plného silničního provozu, kdy  
    závodníci musí dodržovat zásady vyhlášky silničního provozu a dbát pokynů pořadatelů  
    tohoto závodu. 
5. Při obou soutěžích jsou závodníci povinni mít nasazenou ochrannou cyklistickou přílbu. 
6. Pořadateli M-ČR v cyklistice se doporučuje přidružit soutěž neslyšících k soutěži  
    slyšících na okresní či místní úrovni. 
 
 
      Zpracoval:   Bc. Ota PANSKÝ 
                 předseda STK C  
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SMĚRNICE STK HALOVÉ KOPANÉ (STK HK) 

 
1.  Halová kopaná se hraje podle pravidel halové kopané FIFA a přiměřeně platí i Soutěžní  
     řád halové kopané (futsalu) ČMFS.   
2.  Správný hrací čas je 2 x 15 minut. V případě, že se na turnaj přihlásí velké množství  
     družstev, může pořadatel župních soutěží dle dohody  čas zkrátit. Finále M – ČR se   hraje     
     v časové dotaci 2 x 15 minut. Po každém poločase je 5 minut přestávka. 
3.  Při zahájení zápasu musí být minimální počet hráčů pět ( 4 hráči + 1 brankář). 
4.  Minimální počet hráčů jednoho týmu na hřišti jsou tři (2+1), kromě úvodu utkání,kdy platí  
     plný počet, tedy (4+1). Klesne-li počet hráčů na 2, zápas se musí ukončit. 
5.  Po rozlosování se nesmí měnit časový rozpis utkání. 
6.  Každé družstvo má nárok na jednu minutu oddechového času (time-out) v každém    
     poločase řádné  hrací  doby.Jestliže se utkání prodlouží,pak v tomto prodloužení  nemají  
     družstva na time-out nárok.  
     Za  dodržení minutového limitu time-outu je zodpovědný časoměřič 
7.  Pokud družstvo hraje první zápas a nedostaví se do dvaceti minut  od stanoveného začátku  
     zápasu, prohrává kontumačně ve prospěch soupeře 5 : 0.  V případě zpoždění způsobeného  
     dopravou je třeba předložit potvrzení ČAD nebo ČD. 
8.  Za vítězství v utkání se družstvu přiřazují tři body. Za nerozhodný výsledek v utkání se  
     oběma družstvům  přiděluje jeden bod . Za prohru je nula bodů. V případě rovnosti bodů    
     rozhoduje rozdíl branek,další  kritérium je větší počet vstřelených branek a nakonec   
     vzájemný zápas.. 
9.  Před každým začátkem soutěže v župního přeboru a  M – ČR  je povinností TJ/SK  
     předložit  STK halové kopané soupisku hráčů s jejich datem narození, podpisem    
     odpovědné osoby a  razítkem TJ/SK. 
10. Počet osob je maximálně 12 včetně trenéra či vedoucího = 10 + 2 ( ne 12 hráčů).Pokud  
      bude družstvo bez trenéra nebo vedoucího,kapitán tuto skutečnost uvede do zápisu o    
      utkání. 
11. Pořadatele soutěže je povinen ke každé hrací ploše na zápas připravit dva míče H4 se  
      sníženým odskokem a také Zápis o utkání halové kopané. 
12. Při přihláškách je nutno napsat v jaké barvě dresů bude družstvo hrát. 
13. Hostování je povoleno bez omezení  dle platných nařízení uvedených v Manuálu ČSNS .    
      Hráč, který již nastoupil župním přeboru a klub, ve kterém takto nastoupil, nepostoupil ,do  
      finálové části M ČR, nemůže již hrát na tomto M ČR v hostujících klubech. Hráč, který  
      nebyl uveden na soupisce pro župní přebor, může na základě hostování nastoupit na M  
      ČR. 
14. Systém soutěže – tj. župní přebor,  M – ČR, rozhodne STK  halové  kopané dle možností  
      v daném roce a návrhu spolu s finančním plánem, který předloží ÚSK ČSNS ke schválení. 
15. Po skončení župy,  M – ČR je třeba do 15 dnů poslat písemné vyhodnocení a důležité  
     doklady  (výsledky,tabulky,všechny Zápisy o utkání v halové kopané a všechny soupisky  
     družstva) předsedovi  STK halové kopané. Hodnocení a důležité doklady zpracuje ředitel  
     akce. 
16.Lékařské vybavení musí mít každý klub s sebou  ! 
17.V případě, že v  župách bude přihlášeno několik družstev – bude se dělat kvalifikace.  
     V případě, že se v župních přeborech přihlásí jedno družstvo, má zajištěn na přímý postup na  
      M ČR. 
18. M ČR a župa se neproplácí cestovné, stravné, ubytování pro dospělé 
19. MČR – župa se hraje v kategoriích žáků do 16ti let, juniorů do 21ti let a juniorek do 24 let 
20.Tyto směrnice byly schváleny na zasedání STK F ČSNS – sekce halová kopaná  a platnost  
      těchto směrnic je  od 1.března 2008 
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Směrnice STK halová kopaná – mládeže - dodatek 
  
1. A) Žáci : Hrací doba 2 x 10 minut. V případě ,že se na turnaj přihlásí velké množství    
                   družstev , může být dle dohody čas zkrácen. Finále M  -  ČR se hraje v časové    
                   dotaci 2 x 10 minut. 
    B) Junioři a juniorky : Hrací čas 2 x 15. ( viz č. 2*) ( směrnice) 

  2. Na M-ČR a  župních přeborech se proplácí cestovné a stravné pro juniory,juniorky a žáky.      
      Žákům se také proplácí ubytování dle Hospodářských směrnic ČSNS 
  3. V kategorie žáků se neplatí finanční pokuty dle DŘ STK HK.   

 
DISCIPLINÁRNÍ   ŘÁD STK HK 

 
1. Všechny pokuty zůstávají v STK halové kopané – odpovídá místopředseda sekce halové  
    kopané v STK F ČSNS 
2. Neúplně, nesprávně a nečitelně vyplněné sestavy družstev v Zápise o utkání v halové  
    kopané, rovněž nesprávně vyplněné soupisky jsou trestány pořádkovou pokutou ve výši  
   100,-- Kč a případ bude  projednán v souladu se DŘ DK DTK F a HK ČSNS 
3. Za obdržení žluté karty je pokuta 25,-- Kč.  
4. Za obdržení červené karty je pokuta 100,-- Kč a zákaz hry v 1 zápase – zákaz se převádí do  
    dalšího ročníku. 
5. V případě vyloučení za surovost /jestliže došlo ke zranění napadeného a napadení  
    rozhodčího/ nesmí hráč   hrát 2 zápasy, může mu být pozastavena činnost do rozhodnutí  
    DK a pokuta bude 200,-- Kč. Takové vyloučení musí být uvedeno v Zápise o utkání. 
6. Svévolné opuštění hrací plochy a odmítnutí nastoupení k utkání se trestá pokutou 500,--  
    Kč. 
7. Neúčast na turnaji musí být oznámena 14 dní před jeho konáním. V případě, že se klub  
    neomluví v termínu, zaplatí pokutu 300,-- Kč. 
8. Za neomluvenou neúčast družstvo zaplatí 500,-- Kč a zápas prohrává kontumačně 5 : 0. 
9. Pokud hráč, trenér, funkcionář neuposlechne pokynů pořadatele, bude vyloučen ze soutěže. 
    Ředitel soutěže musí napsat neuposlechnuvší osobu do zápisu hodnocení turnaje. Provinilý  
    hráč, trenér, funkcionář je povinen zúčastnit se disciplinárního řízení osobně nebo tak může  
   učinit i písemně s výslovným souhlasem k projednání provinění bez jeho účasti. Za účast  
   provinilce na  disciplinárním řízení zodpovídá TJ/SK. 
10. Pokud pořádající klub neudělá do 15 dnů po skončení akce vyhodnocení a důležité  
      doklady /výsledky, tabulky, Zápis o utkání v halové kopané a všechny soupisky družstva/  
      zaplatí finanční pokutu 500,--Kč. 
11. Finanční tresty platí pouze pro kategorií junioři a juniorky. Kategorie žáků se finanční  
      tresty netýkají. 
12. Platnost tohoto disciplinárního řádu je od 1. března 2008 
 
 
Zpracoval:           Zdeněk KAPLAN 
                    místopředseda STK F ČSNS  
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SMĚRNICE STK KOPANÉ (STK F ČSNS) 
 

Základní ustanovení 
 

článek 1 
 

1. Soutěže v kopané se hrají podle pravidel fotbalu FIFA a přiměřeně platí i Soutěžní řád  
    ČMFS (Českomoravského fotbalového svazu) 
2. Písemné přihlášky k účasti ve FSN se zasílají předsedovi STK F do termínu stanoveném  
    STK F ČSNS. Součástí přihlášky je vklad, jehož výše bude vždy schválena rozhodnutím    
    STK F ČSNS na jejím řádném zasedání v daném soutěžním roce. Tento vklad bude použit  
    jako finanční prémie pro mužstva, která se  umístí na 1.- 3.místě.  
    Součástí přihlášky jsou i tzv. kauce v dohodnuté výši rozhodnutím STK F ČSNS, která je  
    vratná, odehraje-li družstvo všechna utkání FSN a startovné v souladu s Manuálem ČSNS.  
    Výše startovného bude určena vždy před soutěží STK F ČSNS na jejím řádném zasedání  
    v soutěžním roce.  
3. Výše  startovného pro soutěž juniorů bude vždy sdělena dle rozhodnutí STK F na jejich  
    řádném zasedání v soutěžním roce. 
4. Vedoucí družstva je povinen předložit delegátovi a rozhodčímu zápasu registrační průkazy  
    hráčů a vyplněný zápis o utkání nejpozději 30 min. před zahájením zápasu. 
 

Organizace FSN mužů a M ČR 
 

článek 2 
 

1.  FSN mužů v kopané se hraje dohodnutým systémem na základě počtu přihlášek klubů. 
Systém soutěže bude určen dle počtu přihlášených klubů, který bude schválen na řádném 
zasedání STK F ČSNS v daném soutěžním roce. 

2.  V soutěži se hradí přednostně nájem hřišť a náklady rozhodčích. 
3.  Další náklady jako cestovné a stravné se hradí podle finančních možnosti STK F a v 

souladu s Hospodářskými směrnicemi ČSNS. 
4.  Náklady na soutěž budou propláceny zpětně všem účastníkům po skončení soutěže a po 

předložení řádného vyúčtování. Tzn. že první náklady bude hradit klub. 
5.  Soutěži juniorů se hradí cestovné, stravné, ubytování v souladu s Hospodářskými   
     směrnicemi ČSNS. 
 6.  V každém družstvu může být na hostování neomezený počet hráčů. Hradí se poplatky za  
     hostování a postupuje se dle kap. III., čl. 6, odst. 1-7 PŘ ČSNS. 
 7. Vedoucí každého mužstva zašle před zahájením soutěže soupisku hráčů s uvedením  
      jména, příjmení, data narození a kontaktní adresu (poštovní adresa, email, telefon, fax,  
      mobil). Toto bude sloužit pouze pro výhradní potřebu STK F ČSNS (kontakt pro  
      případnou reprezentaci atd.). Také se vyznačí hráči, kteří v mužstvu hostují. 
8.  V družstvu juniorů mohou startovat hráči do 21 let a hostování v takovém družstvu také  
      není  omezeno. Poplatky za takové hostování se nehradí, je třeba pouze souhlasu  
      mateřského klubu a postupovat dle kap. III., čl. 6, odst. 1-7 PŘ ČSNS. 
9.  Na hráčské lavici mohou být během utkání pouze ty osoby, jejichž jména jsou uvedena  
      v zápise o utkání. Počet náhradníků je stanoven na max. 7 hráčů. Náhradníci na hráčské  
      lavici musí mít přes dres oblečen tzv. rozlišovací dres nebo teplákovou soupravu. Dále zde  
      mohou být max. 3 funkcionáři (např. trenér, asistent a vedoucí mužstva). Za tuto  
      skutečnost  zodpovídá vedoucí  každého mužstva. 
10. Barvu dresů si vybírá to mužstvo, které je v rozlosované soutěži podle Bergerových  
      tabulek pro jednotlivá utkání zapsáno jako druhé (hostující mužstvo). 
11. Domácí družstvo je povinno mít na zápas dvě sady dresů odlišné barvy. 
12. Každé družstvo je povinno mít na zápas lékárničku se základním vybavením. 



 65

Systém soutěží M ČR 
 

článek 3 
 

1.  FSN mužů se hraje systémem každý s každým doma - venku dle rozlosování soutěže. 
2.  Mužstva, která se po základní části umístila na 1. a 2. místě, sehrají finálový zápas o titul 

mistra ČR. 
3.  Mužstva, která se ve svých skupinách umístila na 3. a 4. místě, sehrají zápas o 3.místo 
4. Soutěž juniorů se podle počtu účastníků hraje : 

a) 4 účastníci - jednodenní turnaj vyřazovacím způsobem (losování dvou dvojic, vítězové  
      o postup, poražení o konečné umístění) 

      b)  3 účastníci - jednodenní turnaj systémem každý s každým 
      c)  2 účastníci - dvě utkání doma - venku „pohárovým systémem“. 

 
Hodnocení utkání 

 
článek 4 

 
1. Vítězství v utkání se hodnotí 3 body pro vítězné družstvo. 
2. Nerozhodný výsledek se hodnotí 1 bodem pro každé družstvo. 
3. Vítězem skupiny se stává to družstvo, které v soutěži získalo nejvíce bodů. 
4. Vítěz finálového zápasu  získává titul „Mistr ČR“ pro daný rok. 
5. Ze soutěže skupiny nikdo nesestupuje. 
6. Při M ČR juniorů družstvo s nejvyšším počtem bodů získává pro daný rok titul „Mistr  
    ČR“. Z této soutěže nikdo nesestupuje. Předpokladem je soutěž dle čl. 3, odst. 4b. 
7. V případě rovnosti bodů v konečném pořadí rozhoduje pravidlo ČMFS: 
    a) větší počet bodů ze vzájemných utkání 
    b) brankový rozdíl ze vzájemných utkání 
    c) brankový poměr ze součtu vstřelených a obdržených branek ze vzájemných utkání 
    d) větší počet vstřelených branek ze vzájemných utkání 
    e) brankový rozdíl ze všech utkání 
    f) brankový poměr ze součtu vstřelených a obdržených branek ze všech utkání 
    g) los 
8. Není-li po skončení finálového zápasu a zápasu o 3.místo rozhodnuto vítězi zápasu,  
    prodlužuje se takové utkání po 5ti minutové přestávce o 2 x 15 min. Není-li ani po  
    prodloužení rozhodnuto o vítězi, rozhodují o vítězi kopy ze značky pokutového kopu,  
    prováděné podle Pravidel fotbalu.                                                                               
                                          

Závěrečná ustanovení a povinnosti 
 

článek 5 
 

1. Pořadatel utkání je povinen dodržet ustanovení SŘ ČSNS o povinnostech pořadatele  
    soutěže. 
2. Pro všechna utkání a soutěže v kopané je pořadatel povinen zajistit: 
    a) slušné travnaté hřiště nebo hřiště s umělou trávou 3. generace  
    b) na každý zápas 3 rozhodčí 
    c) pro každé družstvo šatnu s odpovídajícím hygienickým vybavením 
    d) 3 míče na utkání 
   e) formuláře „Zápis o utkání v kopané“, které je možno obdržet u předsedy STK F. 

     (formulář „Zápis o utkání“ s logem ČSNS byl ročníku 2007 zaslán emailem všem  
     vedoucím mužstev. Pokud jej někdo nemá, ať kontaktuje předsedu STK F. Také je možné  
     použít „ Zápis“  s logem ČMFS) 
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f)  místnost pro rozhodčí     
g) místnost pro řídící orgán soutěže (STK F), ředitele soutěže, delegáta, zástupce ČSNS a  
    hostů (sponzorů). 
h) dle možnosti zajistit videozáznam z utkání a archívovat jej nejméně 1 rok od data utkání. 
3. Výsledky spolu s uvedením autorů branek se posílají ihned po skončení zápasu předsedovi  
   DK STK F a předsedovi STK F ČSNS.  
   Poslat je možno SMS nebo emailem 
4.  Zápisy (kopie) z utkání se posílají poštou nebo emailem do 5 pracovních dnů po skončení 

zápasu  předsedovi DK STK F a předsedovi STK F ČSNS. Kopie zápisů o utkání se také 
posílají vedoucímu mužstva soupeře. 

5. Tyto směrnice vstupují v platnost dne 1. února 2008. 
 
      Zpracoval:       Mgr. Ladislav BYSTROŃ 
                      předseda STK F ČSNS  
 

DISCIPLINÁRNÍ  ŘÁD  STK F  ČSNS 
 

  1.  Obdržení žluté karty je postihováno finanční pokutou ve výši 50,- Kč. 
 2.  Za obdržení dvou žlutých karet v soutěži je automaticky stop na jedno nejbližší utkání.  
      Pokud je druhá žlutá karta obdržena v posledním utkání soutěžního ročníku, převádí se do    
      ročníku následujícího. 
 3.  Hráči, který má v posledním zápase daného ročníku 1 žlutou kartu, se tato karta do  
      ročníku následujícího nepřevádí. 
  4.  Obdržení červené karty je postihováno finanční pokutou ve výši 100,- Kč a automaticky  
       stop na jedno nejbližší utkání. Převádí se do dalšího ročníku. 
  5.  Za dodržování skutečností dle odst. 2. a 3., jsou zodpovědní kapitán a vedoucí mužstva 
6.  Nastoupí-li takto potrestaný hráč v zápase, ačkoliv měl mít zastavenou činnost, utkání     
     bude kontumováno v neprospěch družstva, za které takto potrestaný hráč nastoupil a   
     finančním postihem podle odst. 10 tohoto DŘ. 
7.  Kapitán, vedoucí mužstva a takto provinivší se hráč budou za toto nesportovní chování   
     potrestáni podle odst. 7 tohoto DŘ. 

  8.  Hrubější přestupky, nesportovní chování s následkem odebrání registračního průkazu je  
       pozastavena činnost do rozhodnutí DK. 
  9.  Nedodržení ustanovení čl. 2., odst. 11. se trestá finanční pokutou ve výši 200,- Kč. 
10.  Svévolné opuštění hřiště a odmítnutí nastoupit k utkání se trestá finančním postihem ve   
        výši 800,- Kč. 
11.  Pozdní nástup k utkání po 10ti minutách se trestá finanční pokutou ve výši 100,- Kč. 
12. Každý kontumační výsledek se postihuje finanční pokutou ve výši 500,- Kč. 
13. Nepředložení registračních průkazů z nedbalosti je postihováno finanční pokutou 100,-  
      Kč. 
14. Porušení a nesplnění povinností uvedených v kap. II., čl. 5, odst. 1-3 SŘ ČSNS je  
       postiženo kontumací utkání v soutěži (Viz Regule Audiogramu ICSD) a finančním  
       postihem podle odst. 10 tohoto DŘ.  
15.  Nedobytnost trestu v případě nezaplacení finanční pokuty do 30ti dnů po vynesení  
       finančního postihu či po obdržení hodnocení soutěže má za následek pozastavení soutěžní  
       činnosti na dobu, dokud není vykonán uložený trest. Každé upomínání se postihuje   
       finanční pokutou ve výši 300,- Kč. Není-li trest vykonán ani po 3 upomínce, má za  
       následek zastavení závodní činnosti na další soutěžní ročník. 
16.  V případě nedodržení termínu uzávěrky přihlášek bude  mít družstvo, pro vypsaný   
       soutěžní rok zastavenou účast na M ČR a bude postiženo finanční pokutou ve výši  
       1000,- Kč.  
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17.  Družstvo, které se do uzávěrky termínu přihlášek omluví ze sportovních, ekonomických  
       či  jiných důvodů, bude mít pro vypsaný soutěžní rok zastavenou účast na M ČR.  
       Finanční pokutou postiženo nebude. 
18.  Družstvo, které se bez omluvy po předchozím zaslání přihlášky nezúčastní M ČR nebo z  
       něj odstoupí, bude postiženo finanční pokutou ve výši 2000,- Kč, případ bude řešen DK  
       STK F ČSNS. Takto provinivšímu se družstvu budou kontumována všechna utkání s  
       finančním postihem dle odst. 10 tohoto DŘ a ročním pozastavením soutěžní činnosti. 
19.  Nedodržení postupu při zasílání výsledků podle čl. 5, odst. 4., 5. těchto směrnic se trestá  
       finanční pokutou ve výši 300,- Kč 
20.  Všechny pokuty jdou ve prospěch STK F ČSNS.  
21.  Všechny pokuty a poplatky za žluté a červené karty budou použity na ty účely, které  
       navrhne a odsouhlasí výbor STK F. 
22.  Tento DŘ byl schválen na zasedání STK F dne 26. 1. 2008 a vstupuje v platnost dnem  
       projednání. 
 

       SMĚRNICE STK F ČSNS  - mládež 
 

Základní ustanovení 
 

článek 1 
 

1. Tyto směrnice jsou platné pouze pro soutěže mládeže v kopané, které jsou řízeny  STK F  
    ČSNS. 
2. Do této skupiny jsou zařazeny soutěže v kopané obou sloučených kategorií žáků. 
    Přihlášky k účasti v juniorské a mládežnické soutěži se posílají 3 měsíce před řádným  
    termínem soutěže uveřejněným v Termínové listině ČSNS 
3. Soutěže v kopané se hrají podle pravidel fotbalu FIFA a přiměřeně platí i Soutěžní řád  
    ČMFS. 
4. Pro soutěže ČSNS v kopané žáků platí přiměřeně i směrnice STK F ČSNS vydané pro  
    soutěže mužů a juniorů. 
5. Soupiska každého družstva musí být zaslána ve třech vyhotoveních řediteli turnaje    
    nejpozději 1 měsíc před řádným termínem soutěže a musí splňovat tyto náležitosti:   
    a) musí být vyplněna strojem nebo čitelně hůlkovým písmem 

b)  musí obsahovat seznam 17 osob, tj. 15 hráčů plus 2 doprovod (trenér a vedoucí  
    družstva), kteří budou mít  nárok na náhradu nákladů spojených s účasti na  akci   

        a dále viz.čl. 1., odst. 5b) směrnic STK F ČSNS.     
    c) musí obsahovat jméno, příjmení, datum narození, kontaktní adresu, číslo dresu hráče 
    d) musí obsahovat datum, razítko oddílu, jméno a podpis vedoucího družstva. 
    e) osoby, jejichž jméno je uvedeno na soupisce družstva, mají právo být na hráčské lavici. 
5.  Vedoucí družstva je povinen předložit řediteli soutěže registrační průkazy hráčů a  
    případnou změněnou soupisku (dle kap.II, čl. 7. SŘ ČSNS) ke kontrole nejpozději 30   
    minut před zahájením prvního utkání soutěže. 

       
  Organizace a systém M ČR 

 
článek 2 

 
1. Soutěže v kopané se hrají formou dvoudenních turnajů systémem každý s každým.. 
2. Soutěže v kopané s zúčastňují vítězové oblastních (župních) přeborů. 
3. Nemůže-li být z důvodu malého počtu hráčů v jednotlivých klubech uspořádán oblastní  
    (župní) přebor, zúčastňují se těchto soutěží výběry oblastí (žup) složené z hráčů všech  
    klubů v příslušné oblasti (župě). 
4. Zúčastňuje-li se M ČR výběr oblasti (župy), startuje pod názvem toho klubu, jehož řádný  
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    zástupce na řádném zasedání oblastní (župní) valné hromady nabídl a převzal záštitu a      
    veškerou zodpovědnost nad možností sestavit takové družstvo. 
5. Soupiska družstva výběru oblasti (župy) musí kromě náležitostí uvedených v článku 1,  
    odst. 6, písm. a) - e), obsahovat razítko a podpis oprávněného člena oblastního (župního)  
    výkonného výboru. 
6. Losování soutěže musí proběhnout před jejím oficiálním zahájením. Dobu losování určí  
    pořadatel této soutěže. Tato skutečnost musí být uvedena v Propozicích příslušné soutěže. 
7. U obou soutěží je hrazeno ubytování, stravování a cestovné v souladu s Hospodářskými  
    směrnicemi ČSNS 
 

Hodnocení utkání 
 

kapitola 3 
 

1. Všechna utkání jsou hodnocena dle článku 4 Směrnic STK F ČSNS. 
2. Vítězné družstvo příslušné soutěže získává titul Mistr ČR pro daný soutěžní ročník. 
 

DISCIPLINÁRNÍ ŘÁD 
 

1.Disciplinární řád pro soutěže mládeže je shodný s DŘ STK F ČSNS vydaným pro soutěže v  
   kopané mužů a juniorů. 
2.Pro soutěže žáků neplatí finanční postihy. 
 

   
Zpracoval:    Mgr. Ladislav BYSTROŇ 

          předseda STK F ČSNS  
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SMĚRNICE STK KUŽELEK (STK K) 
 

1. Soutěže v kuželkách se hrají podle pravidel kuželek ČMKS a přiměřeně platí i Soutěžní  
      řád ČMKS (Českomoravský kuželkářský svaz). 
  2. Systém soutěže: 
      a) jednotlivci - župní přebor je soutěží jednokolovou s výsledkem od 370 bodů nahoru  
                            (muži) a od 330 bodů nahoru (ženy) 
      b) družstva    -  každé družstvo je složeno ze 6 hráčů 
                          -  župní přebor družstev hrají muži i ženy na 100 hodů 
                          -   při M-ČR hrají ženy na 100 hodů, muži na 200 hodů 
  3. Počet osob u družstev je max. 8, včetně trenéra či vedoucího nebo 2 náhradníků. Vedoucí  
      nebo trenér musí být přítomni na utkání a mohou hrát za zraněného hráče. 
  4. V každém družstvu může hostovat pouze 1 hráč, a to v souladu s Přestupním řádem  
      ČSNS. 
  5. Před začátkem soutěže je povinnosti každého družstva předložit soupisku družstva včetně  
      průkazů ČSNS ke kontrole a řádně označit kapitána. 
  6. Nedostaví-li se některý (á) hráč (ka) k zápasu do 5ti minut po stanovené době začátku  
      zápasu, nemá již nárok na vstup do hry. Totéž platí pro družstvo - poruší-li hráč čekací  
      dobu, platí výsledek dosažený v menším počtu hráčů. 
  7. Soupiska pro M-ČR musí být vedoucímu STK K zaslána nejpozději měsíc před konáním  
      soutěže a u každého hráče musí obsahovat jméno, příjmení a rodné číslo. Soupiska  
      družstva „A“, „B“, „C“ a dále musí obsahovat jména nejméně 6ti hráčů. Soupisky  
      potvrzuje jednak oddíl nebo TJ/SK a v souladu se SŘ ČSNS také vedoucí STK K, tzn. že  
      soupisky musí obsahovat podpisy 2 funkcionářů. 
  8. Hostování v družstvech je povoleno pouze těm hráčům, v jejichž mateřském klubu není  
      ustanoven oddíl kuželek.  
  9. Při M-ČR družstev musí každé družstvo na místě soutěže odevzdat řediteli soutěže  
      písemnou sestavu družstva, které se skutečně hry zúčastní (stačí jména hráčů). 
10. Tyto směrnice byly schváleny na zasedání STK K v Brně dne 27. března 1999 a vstupují v  
      platnost dnem 1. dubna 1999. 
 
      Zpracoval:           Jan SŮVA 
               předseda STK K ČSNS 
 

DISCIPLINÁRNÍ ŘÁD STK K   
 
1. Za žlutou kartu (nesportovní chování) je pokuta 100,- Kč. 
2. Za červenou kartu (nesportovní chování je pokuta 100,- Kč. 
3. Za obdržení sloučené žlutočervené karty je pokuta 30,- Kč (za každou kartu). 
5. Za neomluvenou neúčast družstva se udělí kontumační výsledek a pokuta 300,- Kč za  
    nesehraný zápas. Pokud družstvo nezaplatí stanovenou pokutu, má pozastavenou činnost na  
    1 rok. 
6. Za neomluvenou neúčast jednotlivců se uděluje pokuta 50,- Kč. 
    Každý (á) hráč (ka) musí startovat v odpovídajícím ustrojení. v opačném případě nebude  
    vpuštěn do hry. 
7. Všechny pokuty jdou ve prospěch STK K. 
8. Za neúplné nebo nesprávné vyplnění soupisky se ukládá oddílu pokuta 50,- Kč. 
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SMĚRNICE STK LYŽOVÁNÍ (STK L) 
 

1. M-ČR v alpském lyžování se řídí dle  FIS pravidel lyžování, platných dle Svazu lyžařů 
ČR (SLČR).  

2. M-ČR v alpském lyžování se koná nejvýše tři dny, přičemž příjezd a odjezd není do 
tohoto počtu zahrnut. 

3. Disciplíny M-ČR v alpském lyžování: slalom speciál, obří slalom, případně 
kombinace. Dle příznivých podmínek, možnostech trati a na základě rozhodnutí STK 
L a po schválení ÚSK ČSNS, lze zařadit i superobří slalom a sjezd.(V tom případě se 
o tyto disciplíny navýší počet dní) 

4. Vzhledem ke specifikaci tohoto sportu – sněhové podmínky – je STK L společně 
s pořadatelem oprávněna změnit či zrušit do 3 dnů před konáním závodů termín M-
ČR. Při malém počtu přihlášených závodníků na M-ČR je STK L společně 
s pořadatelem a po schválení ÚSK ČSNS oprávněna přesunout závody M-ČR v rámci 
nejbližších veřejných závodů v lyžování.   

5. STK L je oprávněna přesunovat, slučovat věkové kategorie výše dle počtu účastníků 
v souladu se Soutěžním řádem ČSNS.  

6. Kategorie závodníků: řídí se platnými předpisy dle FIS pravidel SLČR 
7. Právo účasti na M-ČR v alpském lyžování mají všichni členové ČSNS v souladu se 

Soutěžním řádem ČSNS, dle směrnic STK L a Propozic. 
8. Mezi povinné vybavení každého závodníka patří  lyžařská helma a dále chrániče 

končetin dle discipliny. Závodník bez tohoto vybavení nebude připuštěn ke startu. 
9. Rozhodčí musí být delegován na žádost pořadatele M-ČR a STK L příslušným SLČR. 

Funkci rozhodčího může vykonávat i osoba s trenérskou či cvičitelskou licencí pro 
lyžování. 

10. Složení jury bude schváleno STK L po konzultaci s hlavním rozhodčím. 
11. Každý závodník je povinen při prezentaci k závodu odevzdat Prohlášení závodníka 

pořadateli M-ČR. Bez tohoto podepsaného prohlášení nebude závodník připuštěn 
k závodu. 

 
                                                       Zpracoval: Bc. Ota Panský 
          předseda STK lyžování   
 
 
    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 71

Směrnice STK Ledního Hokeje (STK L.H.) 
 

Základní ustanovení 
 

Článek 1 
 

1. Soutěže v ledním hokeji se hrají podle pravidel ledního hokeje IIHF a přiměřeně platí i Soutěžní 
řád ČSLH  (Český svaz ledního hokeje). 

2. Písemné přihlášky k účasti na M-ČR se zasílají předsedovi STK L.H. do konce srpna na 
závazná    přihláška a pak v září svolaní schůzi STK L.H. na oddílů klubů hokeje.  

3. Součástí přihlášky je vklad výši 1.000,-Kč,která je vratná,odehraje-li družstvo všechna 
utkaní M-ČR a startovné dle manuálu ČSNS, jehož výši určí STK LH. 

4. Vedoucí družstva je povinen předložit delegátovi a rozhodčímu zápisu registrační 
průkazky hráčů a vyplněný zápis o utkaní nejpozději 30 min. před zahájením zápasu.
             
                                   Organizace L.H. mužů a M-ČR 

 
Článek 2 

 
1. Seznam hráčů: Každé mužstvo musí poslat STK LH soupisku hráčů pro ročník  ligové 

soutěže. Na soupisce může být uvedeno max. 35 jmen. Soupiska musí obsahovat: jméno a 
příjmení, datum narození a bydliště hráče. Soupiska musí být potvrzen funkcionáři 
družstva (oddílu) a opatřeno razítkem družstva (oddílu). Na soupisce musí být zřetelně 
označeni hostující hráči. Ve dvou vyhotoveních musí být seznam poslán na STK LH 
nejpozději před měsíc zahájení M-ČR.ligový zapas.  Během ročníku  ligové soutěže mužů 
nesmí za žádné družstvo nastoupit hráč, který není uvedený na Soupisce hráčů. Porušení 
tohoto ustanovení bude posuzováno jako neoprávněný start v utkání. STK LH má však 
právo projednat případnou žádost o doplnění Soupisky hráčů na základě písemné žádosti. 

2. Podmínky startu: Přihlášená družstva musí být složena z 22 hráčů starších 18 let, 
z trenéra a vedoucího. Start     mladistvých od 16 let je povolen. Tento mladý hráč od 16 
do 18 let musí mít platnou lékařskou prohlídku na povolený střídavý start za dorost a 
dospělé ne starší než 1 rok a musí mít písemný souhlas rodičů. Pokud nebudou tyto 
náležitosti splněny, nebude hráč ke startu připuštěn a  STK LH z toho může vyvodit 
důsledky kvůli narušení pořádku soutěže. Hráč ve věku 16-21 let musí při soutěži nosit 
přilbu s ochranným košíkem nebo štítkem. V případě porušení této směrnice nese 
odpovědnost klubový oddíl. Za družstva mohou startovat i cizí státní příslušníci na 
základě platného členství v ČSNS. Pokud bude mít klub málo hráčů, záleží nástup 
k utkání na dohodě kapitána a vedoucího klubu. Musí být ale připraveno 8hráčů+1brankář. 

3.   Hostování: V rámci hostování se povoluje neomezený počet hráčů na základě dohody 
mezi oběma oddíly. Při hostování se postupuje podle Manuálu předpisů a směrnic ČSNS 
kap. 9.3. čl. 6. Poslat potvrzení o zaplacení poplatku 50 Kč hospodáři STK LH. 

4. Podmínky účasti: Všichni hráči musí být řádnými členy ČSNS a musí se rozhodčímu a 
pořadateli   prokázat 30 minut před každým utkáním platným  průkazem ČSNS s 
lékařskou prohlídku (viz. Manuál předpisů a směrnic ČSNS kap. 6.2.4. čl. 6, kap. 6.2.4. čl. 
7 a 8), potvrzením o zaplacení příspěvku ČSNS a zápis utkání. Za nesplnění těchto 
podmínek nemůže hráč startovat. Za přistižení hráče se sluchadlem při hře je výsledek 
kontumační v neprospěch jeho mužstva.  

5. Rozhodčí a delegáti: Rozhodčí zajišťuje domácí (pořádající) družstvo na příslušném 
hokejovém svazu v místě působnosti. Delegáty vysílá ČSNS STK LH. Delegáti jsou 
povinni se prokázat delegačním potvrzením STK LH. Případě domácí (pořádající) 
nedostavení se delegovaných tak každé mužstvo zajistí ze svých řad jednoho rozhodčího 
laika (funkcionáře odd. nebo členové STKL.H.a nebo hokejisté ) a utkání  se musí 
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v každém případě odehrát! Každý vedoucí domácí mužstva je povinen mít u sebe píšťalku 
a červený  prapor  

6. Pořadatel – domácí mužstvo musí nejpozději do 14 dnů před začátkem utkání ověřit 
uvedený termín utkání u vedoucího zimního stadionu a informovat hostující mužstvo a 
STK LH. Obě mužstva musí termín respektovat. Viz manuál předpisů a směrnic ČSNS 
kap. 6.2.5. čl. 10 Plocha může být zamluvena jen v těchto termínech: Pátek 20°°-00°°, 
sobota 10°°-00°°, neděle 10°°-16°°hodin. Pořadatelem jednotlivých utkání jsou oddíly 
L.H. uvedené na prvních místech v rozpise utkaní. Pořadatel zajišťuje nejméně 3 
označeného pořadatele. 

7.   Hlášení výsledků utkání: Výsledky se pošlou předsedovi STK LH nejlépe emailem do 24 
hodin po odehraném utkání 

 
              Hodnocení utkání 
 
     Článek 3 
 
1. Zúčastněná družstva jsou povinna zaslat řídícímu orgánu ČSNS STK LH zhodnocení 

své účasti v soutěži a zápis utkání kopie do 5 dnů od skončení soutěže. 
2. Za vítězství dostává družstvo 2 body, nerozhodný výsledek se hodnotí jedním bodem 

pro obě mužstva. Kluby hrají podle počtu bodů o 1.a o 3. místo. V zápasech o 1.a o 3. 
místo při nerozhodném skóre na konci utkání budou následovat trestné nájezdy pouze 
jednoho hráče z každého družstva. Při rovnosti bodů v jakémkoli utkání rozhoduje: 

a) vyšší počet bodů ze vzájemných utkaní 
b) vyšší brankový rozdíl ze vzájemných utkání 
c) vyšší počet celkově vstřelených branek 
d) los 

3. Tituly a ceny: Vítězné družstvo získá titul Mistr České republiky v ledním hokeji 
neslyšících a obdrží 1.-3.místo medaili každý hráč i trenér (z částky startovného). Dále 
bude vyhodnocen  nejlepší hráč soutěže, nejlepší veteráni  hráč ,  a nejlepší brankář 
soutěže. 

 

DISCIPLINÁRNÍ ŘAD STK L.H.  
 

1. Tresty v utkání – vyloučení hráče do konce utkání je postihováno finanční pokutu ve 
výši 300,- Kč Takto provinivší se hráč může nastoupit v následujícím utkání 

2. Osobní trest na 10 minut jsou postihovány finanční pokutu ve výší 200,- Kč. Takto 
provinivší se hráč může nastoupit v následujícím utkaní 

3. Svévolné opuštění ledové plochy mužstvem a odmítnutí pokračování ve hře je 
postihováno finanční pokutu ve výši 800,- Kč. 

4. Mužstvo, které se nedostaví k  hostující omluví a nepřijedou , musí zaplatit náklady na 
nájem ledové plochy, rozhodčí, časoměřiče a kontumačně prohrají 5:0 a je 
postihováno finanční pokutu ve výši 800,- Kč 

5. Za nesportovaní chovaní (napři. rvačku,napadení rozhodčí apod.) je postihováno 
finanční pokutu ve výši 800,- Kč. Takto provinivší se hráč pozastavit celý rok celou 
sezónu. 

6. V případě pozdního zaslání zhodnocení a zápisu po 5 dnů pokuta 100,-Kč. 
7. Směrnice vstupuji platnost od 1.ledna 2008 

 
 Zpracoval: Lednický Roman 
 Předseda STK L.H. ČSNS 
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SMĚRNICE STK ORIENTA ČNÍHO BĚHU (STK OB) 
 

1. Soutěže v orientačním běhu se řídí pravidly orientačního běhu IOF a přiměřeně platí i  
    Soutěžní řád ČSOB (Český svaz orientačního běhu). 
2. Základní pravidla OB: 
    a) trať závodu, mapa i vlastní prostor závodu jsou až do startu tajné 
    b) závodník nesmí před vlastním startem vstoupit do závodního prostoru 
    c) závodník se nesmí před vlastním startem seznámit s mapou závodu. Zvlášť  
        zavrženíhodné je pro závodníka shánět se před vlastním startem po mapě se svou tratí. 
    d) klasifikován je ten závodník, který prošel (proběhl) všechny kontroly a správně je  
        označil do závodního průkazu 
   e)  je nutno zachovávat předepsané pořadí kontrol 
   f)  start závodu je v intervalech - nejběžnější časový interval při startu závodníků téže  
       kategorie je 2 minuty. Pravidla při vysokém počtu závodníků připouštějí i časový interval  
       startu 1 minutu. Při nízkém počtu závodníků lze interval zvýšit až na 10 minut. 
   g) časový limit pro doběh závodu stanovuje pořadatel dle délky tratě (150 - 180 minut). Při  
       překročení tohoto limitu není závodník klasifikován, tj. není zapsán do výsledkové  
       listiny. 
   h) při závodě je zakázána jakákoliv spolupráce mezi závodníky, je zakázáno sledovat jiné  
       závodníky (tzv. zavěšování) a využívání cizí pomoci. 
    i) závodník, který závod přeruší, musí ihned odevzdat svůj závodní průkaz a mapu buď v  
       prostoru startu, cíle nebo hlavnímu rozhodčímu. 
    j) závodní průkaz slouží k identifikaci závodníka a k označení jeho průchodu stanovenými  
       kontrolami, cílem a příp. i startem 
3. Všichni závodníci přítomní na závodě v orientačním běhu se musí chovat poctivě a čestně,  
    musí se navzájem respektovat a také musí respektovat pokyny pořadatelů, diváky a místní  
    obyvatelstvo. 
4. Závodníci jsou povinni poskytnout pomoc zraněným závodníkům. 
5. Pořadateli M-ČR v orientačním běhu se doporučuje přidružit soutěž neslyšících k soutěži  
    slyšících na okresní či místní úrovni. 
6. V nepřijatelných případech (nesportovní chování, nerespektování pravidel, řádů, směrnic a  
    pravidel Fair - play) je závodník diskvalifikován, potrestán v souladu s Disciplinárním  
    řádem ČSNS a ztrácí nárok na výlohy spojené s účastí v soutěži. 
7. Mapy pro soutěž v OB musí být vyhotoveny podle publikace „Mapy pro orientační běh -  
    mezinárodní norma IOF, ČSOB “ (1992). 
8. Všechny podané protesty a výsledek jejich projednání musí být zaneseny v protokolu o  
    závodě hlavním rozhodčím nebo STK OB ČSNS. 
9. Platnost těchto směrnic je od 1. ledna 1998. 
 
 
      Zpracoval:          Jiří JANDA 
             předseda STK OB ČSNS  
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SMĚRNICE STK PLAVÁNÍ (STK P) 
 

1.  Soutěže v plavání se plave podle pravidel ČSPS. (Český svaz plaveckých sportů) 
2.  Soutěží se v kryté plaveckém bazénu o délce 25 m a hloubce minimálně  
     1,7 m po celé délce dráhy (dle možnosti i 50 m délce bazénu). Minimálně 4 dráhy. 
3.  Závodníci musí mít při všech plaveckých soutěžích řádný úbor vhodný pro plavecké 

soutěže. Látka plaveckého úboru musí být z neprůhledného materiálu. 
     Vrchní rozhodčí má právo vyloučit ze soutěže závodníka v nevhodném úboru, 

neodpovídajícím těmto pravidlům.  
4.  Není dovoleno mít na sobě jakékoliv ozdobné předměty. Zejména prsteny, ozdobné 
řetízky, náušnice a kroužky. Taktéž na plavkách se nesmí nosit žádná viditelná forma 
reklamy. 

5.  Systém soutěže určí pořadatel soutěže po dohodě s rozhodčím a STK P dle počtu 
přihlášených. 

6.  Pořadatelský sbor tvoří nejméně 10 členů a to: pořadatel, zdravotní služba, pokladník, 
zapisovatel, hlavní rozhodčí a 5 pomocných časoměřičů. 

7.  Plavecké styly: 
- volný způsob 
Během celého závodu musí některá část těla plavce protínat vodní hladinu, plavci je 
dovoleno být zcela ponořen během obrátky a do vzdálenosti 15 m po startu a každé 
obrátce. Po dosažení této vzdálenosti musí hlava protnout hladinu vody. Při dokončení 
každé délky bazénu a v cíli se plavec musí dotknout stěny kteroukoliv částí těla. 
- znak 
V cíli závodu se musí plavec dotknout stěny v poloze naznak. Tělo může být při 
dohmatu ponořeno. 
- prsa 
Není dovoleno se kdykoliv během závodu se otočit na záda. Při každé obrátce a v cíli 
se plavec musí dotknout stěny bazénu oběma rukama současně na hladině, nad ní nebo 
pod ní. 
- motýlek 
Při každé obrátce a v cíli závodu se plavec musí dotknout stěny oběma rukama 
současně na hladině, nad ní nebo pod ní. Ramena musí zůstat ve vodorovné poloze až 
do okamžiku dohmatu. 

8.  Je zakázáno tahat se za dráhovou lajnu, dále ve všech závodních prostorách kouření a      
užívání drog. 

9.  Veškeré zvukové signály vyvolané píšťalkou rozhodčích včetně startéra při startu a během 
závodu musí být zároveň následovány pohybem paže či praporku vzhůru nad hlavu, tak, 
aby byl pochopen smysl pro neslyšící plavce. Je dovoleno světelné zábleskové výboje, ale 
musí splňovat určitá opatření, tak aby nedošlo k oslepnutí a úraz elektrickým proudem.  

 
                                                           
      Zpracoval:          Karel Jirkovský 

                                            předseda STK P ČSNS      
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SMĚRNICE STK STOLNÍHO TENISU ( STK ST.T.)  
 

1. Stolní tenis se hraje podle Pravidel stolního tenisu podle Pravidel ITTF a přiměřené 
platí i Soutěžní řád stolního tenisu  ČAST ( Česká asociace stolního tenisu ). 

2. Nasazování hráčů do skupin a vyřazovacího pavouka se určuje bodovým žebříčkem 
ČSNS, který boduje soutěže vždy za poslední za 1 letech období. 

3. Maximální počet hráčů při M ČR bude 28 z toho : - muži : 16 hráčů 
                   - ženy : 12 hráček 

Z každé župy postoupí do hlavní soutěžemi M ČR neslyšících - muži : 4 hráči 
               - ženy : 3 hráčky    
Když na turnaji a na župě (s výjimkou M ČR) bude malá účast žen, budou hrát 
dohromady s muži. Výsledky budou zvlášť.  

      4. Počet osob u družstev jsou 3 osoby hráči ( můžou hrát v něm ženy) a 1 náhradník. 
      6. Před začátkem soutěže je povinnosti každého družstva předložit soupisku družstva ke 

kontrole a řádně označit kapitána. 
7. Muži a ženy musí startovat v odpovídajícím ustrojení  polokošile (tričko) s názvem 

klubu a krátkých kalhotách (šortkách). V opačném případě nebude vpuštěn do hry. 
      8. Zakázáno je používání alkoholu a kouření v celém prostoru stolního tenisu. 
      9. Pokud odehraje hráč zápas se sluchadlem, bude mu výsledek skrečován. Pokud se tato 

závada objeví v průběhu zápasu, zápas se přeruší a hráč musí sluchadlo okamžitě 
sundat. 

Základní ustanovení 
 

1. Podle územního rozsahu:  
- župní přebory - soutěže  
- M ČR - soutěže 

      2. Podle způsobu uspořádání : 
- soutěže v jednorázovém uspořádání - M ČR 
- soutěže v jednorázovém uspořádání - župní přebory 
- soutěže v jednorázovém uspořádání - Český pohár družstev 

      3. Podle způsobu soutěžení : 
- soutěže jednotlivců 
- soutěže čtyřher 

      4. Podle věkových kategorii :  
- pouze soutěže dospělých (muži,ženy) 
- hráči, kteří patří do některé věkové kategorie mládeže startují společně s 

dospělými 
5. Soutěže jednotlivců :  

- dvouhra mužů  
-    čtyřhra mužů 
-    dvouhra žen 
-    čtyřhra žen 
-    smíšená čtyřhra - MIX (muži i ženy) 

     6. Soutěže se hrají :           
-    systém skupinový (každý s každým) 
- kombinací systémů (systém skupinový a pak systém vylučovací ze skupin) 
- jiná možnost dle rozhodnutí STK ST.T. a pořadatelé soutěže       

     7. Zápasy v soutěžích podle toho soutěžního řádu se hrají buď na tři vítězné sady z pěti  
( 3:0, 3:1 nebo 3:2 ) nebo na čtyři vítězné sady ze sedmi ( 4:0, 4:1, 4:2 nebo 4:3 ). 

8. Systém skupinový - soutěže na tři vítězné sady z pěti ( 3:0, 3:1 nebo 3:2). 
  1. při účasti  8-10 hráčů - 2 skupiny 
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  2. při účast 12-20 hráčů - 4 skupiny 
  3. při účast 24-32 hráčů - 8 skupiny a více 

9. Systém vylučovací - soutěže na čtyři vítězné sady ze sedmi ( 4:0, 4:1, 4:2 nebo 4:3 ) : 
-  z každé skupiny poustoupí 2 hráči, kteří se umístili na 1. a 2. místě do vylučovací               
    systému 

       Hrací systém je uveden v propozicích turnaje (přeboru) 
 

Ustanovení pro pořádání soutěží 
Plánování soutěže 

 
1. Soutěže stolního tenisu se plánují na období : 

• M ČR neslyšících od 1.3. do 15.4. ( v případě konání ME, vždy před ME ) 
• Župní přebory : neslyšících od 2.1. do 28.2. 

2. Celostátní plán soutěží zahrnuje :  
• Soutěže jednotlivců 

o M ČR - dospělých 
o Župní přebory ( JZ, SV, SM a JM ) - dospělých 

Dále jsou v něm uvedeny i termíny pro župní přebory jednotlivců dospělých a termíny 
mezinárodních soutěží (včetně mezinárodního, M ČR) u nichž se počítá s účastí našich 
reprezentantů. 
Zrušeno pravidlo, které umožňovalo vítězům 1.- 4.místa na M ČR postup na ME. Nyní 
jsou nová pravidla a to tato : STK ST.T. budou se sledovat výsledky zápasů za celý 
rok a podle toho vybírat hráče na ME. Organizování  Plzeňského poháru, Brněnského 
poháru, Hradeckého poháru, Pražského poháru atd. trvale každoročně. 

3. Povinnost pořadatele M ČR minimálně  5 stolů. 
4. Tyto směrnice byly schváleny na zasedání STK ST.T. dne 10.9.2006 v 13:00 hodin 

 a vstupují v platnost od výše uvedeného data. 
 

SMĚRNICE PRO UKLÁDÁNÍ PEN ĚŽITÝCH PLN ĚNÍ 
 
1.  Ustanovení o vkladu a jeho výši musí být uvedeno v rozpisu soutěže. Vklady zůstávají 

pořadateli  bez povinnosti jejich vyúčtování s jednotlivými účastníky. 
2. Přihlášky k soutěži podané bez předepsaného vkladu může pořadatel pokládat za  

nepodané a nepočítat s nimi. 
3.   Výše vkladů : 

• M ČR : 50,-Kč za závodníka 
• Český pohár družstev : 300,- Kč za družstva 

Vklady budou použity na ceny, diplomy, medaile atd. 
5. Stravné : dle manuálu a hospodářských směrnic ČSNS  

 
SCHVALOVÁNÍ SOUT ĚŽI Z HLEDISKA SPORTOVN Ě TECHNICKÉHO  

 
1. Uspořádání jakékoli soutěže ve stolním tenise podléhá schválení příslušného svazu  
        (STK ST.T. ČSNS). 

    2. Turnaje schválené na základě žádosti podané v termínu se zařazují do příslušných 
kalendářních plánů soutěží. 

3. Žádost o schválení soutěže neplánované (neuvedené v kalendářním plánu) musí být 
podána s příslušným odůvodněním nejpozději o týden před termínem konání. 

4. Pořadatel jakékoli soutěže (zařazené i nezařazené v kalendářním plánu) je povinen   
předložit příslušnému svazu nejpozději osm týdnů před termínem návrh rozpisu ve 
dvojím vyhotovení ke schválení. Rozpis musí být zpracován v rozsahu a úpravě podle 
uvedeného vzoru. 
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5. Rozpis soutěže nabývá platnosti teprve schválením příslušným svazem. V rozpise 
musí být výslovně uvedeno, který řídící svaz a kdy rozpis soutěže schválil. Bez 
schvalovací doložky je rozpis neplatný a účast v takové soutěži je nepřístupná, 
pořadatel bude potrestán pořádkovou pokutou. 

6. Pořadatel soutěže v jednorázovém uspořádání je povinen zaslat svazu, který soutěž 
schvaloval zprávu o průběhu soutěže s úplnou výsledkovou listinou, a to do 5 dnů po 
skončení soutěže. Nesplnění těchto povinnosti podléhá pořádkové pokutě 200,- Kč.  

 ( Pokud možno e-mailem, za účelem zveřejnění na www stránkách). 
 

DISCIPLINÁRNÍ ŘÁD STK STOLNÍHO TENISU ČSNS 
 

1. Pokud odehraje hráč zápas se sluchadlem, bude mu výsledek skrečován. 
Pokud se tato závada objeví v průběhu zápasu, zápas se přeruší a hráč musí sluchadlo   
okamžitě sundat. Při každém tomto přestupku musí hráč zaplatit pokutu 50,- Kč. 

2. Za udělení 2 žlutých karet se uděluje finanční pokuta ve výši 50,-Kč. 
3. Za udělení červené karty se uděluje finanční pokuta ve výši 100,- Kč  

(Udělovat karty mohou pouze delegovaní rozhodčí) 
4. Pokud se některý hráč nedostaví k zápasu do 5 minut po stanoveném termínu začátku, 

zápasu, ztrácí nárok ke vstupu do hry. Totéž platí i pro družstvo, poruší-li hráč 
stanovenou čekací dobu, platí výsledek dosažený ve dvou hráčích.  

5. Závodníkovi bude postaven start v soutěžích dokud nebude pokuta uhrazena 
(zaplacena). 

6. Nesportovní chování hráče při soutěži může být vrchním rozhodčím soutěže 
potrestáno vyloučením ze soutěže (vděčení červené karty) s následnou ztrátou nároku 
na náhradu výloh spojenou s účastí v soutěži (cestovné, stravné apod.).  

7. Všechny pokuty jdou ve prospěch STK ST.T. 
8. Tento DŘ STK ST.T. ČSNS byl schválen na zasedání STK ST.T. dne 10.9.2006 

v 13:00 hodin a vstupuje v platnost od výše uvedeného data. 
 
 

                              Jitka Mazuchová 
                                  předsedkyně STK ST.T. ČSNS 

      
 
 
Zpracovala : Jitka Mazuchová , dne 10.9.2006 
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SMĚRNICE  STK  ŠACHU (STK Š) 
ŠACHY JEDNOTLIVC Ů 

1. Šachové soutěže se hrají podle pravidel šachů FIDE a přiměřeně platí i Soutěžní řád 
Českého šachového svazu. 

2. Systém soutěže : 1 – 2 denní turnaj 
3. U jednotlivců je možno hrát:   a) švýcarským systémem                                                                                                                     

                            b)  systémem každý s každým.       
            Systém soutěže určí STK Š podle finančních možností v daném roce a počtu hráčů. 

4. Účast na M-ČR jednotlivců je přímá bez župní kvalifikace. 
5. Na M-ČR jednotlivců se zúčastní muži, ženy a dorost společně. 
6. Mládež do 16ti let má vlastní soutěž. Účast výjimečně nadaného závodníka z kategorie 

mládeže v kategorii dospělých schvaluje STK Š ČSNS. 
7. STK Š zašle pořadateli M-ČR v šachu jednotlivců vzorové propozice k doplnění dle 

místních podmínek. Po doplnění a schválení od STK Š tato sama zve k účasti 
oprávněné hráče. 

8. M-ČR v šachu slouží jako orientační turnaj pro výběr státní reprezentace mužů a žen. 
9. Objeví-li se neznámý vynikající neslyšící šachista, může být reprezentantem ČR 

v šachu i bez účasti na M-ČR, což schvaluje STK Š ČSNS, ÚSK ČSNS a VV ČSNS. 
Pro tento případ platí všechna ustanovení Registračního řádu ČSNS. 

10. Neomluvená neúčast hráče na M-ČR se trestá finanční pokutou ve výši 100, -Kč a dále 
má pořadatel právo na tomto hráči vymáhat úhradu veškerých nákladů, které vznikly 
z jeho neúčasti (startovné, storno poplatky apod.). 

11. Všechny pokuty zůstávají v STK Š. 
 

ŠACHY DRUŽSTEV 
1. Šachové soutěže se hrají podle pravidel šachů FIDE a přiměřeně platí i Soutěžní řád 
Českého šachového svazu. 

2. U  družstev se bude hrát v jedné skupině systémem každý s každým. Hrací doba na 
partii bude dohodnuta na místě konání soutěže, alespoň 45 x 45 minut. V případě 2  
denní soutěže se hrací doba zvyšuje úměrně časovým možnostem všech účinkujících 
v soutěži družstev. 

3. Počet hráčů každého družstva bude 5 (4 hráči + 1 náhradník). Náhradník bude 
připraven ke střídání v průběhu soutěže. Pro tuto soutěž družstev je možné sestavit 
smíšené družstvo. 

4. Každá TJ/SK má právo utvořit 2 družstva („A“, „B“). 
5. V každém družstvu může hostovat pouze 1 hráč v souladu s Přestupním řádem ČSNS. 
6. Hodnocení soutěže družstev: za vítězství v partii se přidělují 2 body, za remízu 1 bod. 
7. Vítězem soutěže se stává družstvo, které získalo nejvíce bodů. Má-li více družstev 

v soutěži stejný počet bodů, pak rozhoduje celkové skóre, dále vzájemná partie. 
8. Družstvo, které zvítězí na M-ČR získává právo reprezentace na Evropský Pohár klubů 

v šachu. 
9. Účast družstev na M-ČR je přímá bez župní kvalifikace. 
10. STK Š zašle pořadateli M-ČR v šachu družstev vzorové propozice k doplnění dle 

místních podmínek. Po doplnění a schválení od STK Š tato zve k účasti  družstva. 
11. Neomluvená neúčast družstva na M-ČR se trestá finanční pokutou ve výši 500,-Kč a 

dále má pořadatel právo vymáhat na tomto družstvu úhradu veškerých nákladů, které 
vznikly z jeho neúčasti (startovné, storno poplatky apod.) 

12. Všechny pokuty a poplatky za hostování zůstávají v STK Š. 
13. Tyto směrnice byly schváleny dne 16. 10. 2003 a vstupují v platnost dnem 1. ledna 

2004 
Zpracoval:          Jaroslav Schmid 
                       předseda STK Š ČSNS 
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SMĚRNICE STK TENISU (STK T) 
 
1. Tenisové soutěže ČSNS se hrají podle pravidel ITF, dále přiměřeně platí i Soutěžní řád   
    ČAT (Česká asociace tenisu). 
2. Systém soutěže - dle finančních možností a počtu účastníků: 
    a) pavouk: tj. vylučovací systém na 2 vítězné sety, v případě nerozhodného stavu po dvou  
                     odehraných setech se rozhodující, třetí set hraje tie-breakem, 
    b) dle počtu: tj. systémem každý s každým v případě malého počtu účastníků, 
    c) jiná možnost: dle rozhodnutí STK T a pořadatele soutěže (skupiny, soutěž útěchy atd.). 
3. Pořadatel M-ČR je povinen každému účastníkovi soutěže obstarat 2 tenisové míče. 
4. Za nesportovní chování na kurtě bude tenista diskvalifikován - skrečován ze soutěže, ztrácí  
    nárok na náhradu veškerých výloh spojených s účastí v soutěži (cestovné, stravné apod.) a  
    je potrestán v souladu s Disciplinárním řádem ČSNS. 
5. Za nedodržení kap. II, článku 10, odst.9 je pořadatel M-ČR potrestán finanční pokutou ve  
    výši 100,- Kč ve prospěch STK T ČSNS.  
6. Všechny pokuty zůstávají ve prospěch STK T ČSNS. 
7. Tyto směrnice byly konzultovány a schváleny na zasedání STK T ČSNS dne 1. září 1999 a  
    nabývají platnosti dnem 1. září 1999. 
 
 
      Zpracoval:      Lubomír HYKL 

      předseda STK T ČSNS 
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SMĚRNICE  STK VOLEJBALU - 1  (STK V-1) 
pro volejbal 

 
1. Soutěže ve volejbalu se řídí pravidla volejbalu FIVB, dále přiměřeně i Soutěžním řádem 

ČVS (Český volejbalový svaz) 
2. Soupiska musí obsahovat jména max. 10ti osob, včetně trenéra či vedoucího družstva, a 

v zápise o utkání musí být kapitánem zapsány všichni hráči družstva. 
3. Před každým začátkem soutěže je povinností družstva předložit soupisku hráčů s řádně 

označeným kapitánem, dále s datem, podpisem a razítkem TJ/SK. 
4. Muži a ženy hrají zápas na tři vítězné sety do 25 bodů s rozdílem dvou bodů (21:25, 

26:28). V případě nerozhodného stavu 2:2 se hraje rozhodující (pátý) set do 15-ti bodů, 
dále do konečného stavu v poměru 17 : 16. 

5. Za vítězství v utkání se družstvu přidělují 2 body, za prohru 2:3 se přidělí 1 bod a za 
prohru 0:3,1:3 a nebo kontumační výsledek se přidělí 0 bodů. 

6.  Mistrem ČR se stává družstvo s nejvyšším počtem bodů. V případě stejného počtu bodů 
u více družstev rozhoduje poměr setů (skóre). Je-li i poměr setů stejný, rozhoduje poměr 
míčů a nakonec poměr v %. Tímto způsobem je nutno postupovat i při případných 
župních přeborech.  

7. Na hřišti musí být v průběhu zápasu přítomno 6 hráčů. 
8. V každém družstvu může hostovat neomezený počet hráčů dle rozhodnutí STK V.  
9. Pořadatel soutěže je povinen ke každému hřišti, které je určené k utkání připravit 2 

míče, síť a kontrolní anténu. 
10. Tyto směrnice byly schváleny na zasedání STK V-1 dne 24.října 2004 v Brně a vstupují 

v platnost od výše uvedeného data. 
 
                                                                     Zpracoval:  Roman Kaut 
                                                                                        předseda STK V ČSNS 
 
 

DISCIPLINÁRNÍ  ŘÁD  STK V - 1 
 
1. Všechny pokuty zůstávají ve prospěch STK V – 1. 
2. Porušení bodu č.8 těchto směrnic je postiženo kontumačním výsledkem v neprospěch 

provinivšího se družstva, které tím ztrácí nárok na proplacení výloh spojených s účastí 
na soutěži a bude postiženo finanční pokutou ve výši 300,- Kč za každý neodehraný 
zápas. 

3. Nenastoupí-li družstvo k zápasu je postiženo kontumačním výsledkem a finanční 
pokutou ve výši  
300,- Kč. 

4. Za udělení žluté karty je finanční pokuta ve výši 30,- Kč. 
5. Za udělení červené karty za nesportovní chování je finanční pokuta ve výši 100,- Kč a 

následně automatický zákaz startu v následujícím zápase. 
6. Za pozdní neomluvený nástup k utkání je finanční pokuta ve výši 100,- Kč. 
7. Za nedodržení bodu č.3 této směrnice je udělena finanční pokuta ve výši 100,- Kč. 
8. Za špatnou výstroj je finanční pokuta ve výši 100,- Kč. 
9. Pozdní příjezd na zápas je pokuta 100,- Kč. 
10. Nezajištění rozhodčí je pokuta 500,- Kč. 
11. Tento DŘ  STK V-1 byl  schválen na zasedání STK V v Brně dne 24.října 2004 a 

vstupuje v platnost od výše uvedeného data. 
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SMĚRNICE  STK  VOLEJBALU - 2  (STK V-2) 
pro beachvolejbal 

 
1. Soutěž v beachvolejbalu se hraje podle pravidel FIVB. 
2.  Soutěž se odehrává venku na pískovém kurtu. Kurty musí být tvořeny plošně 

srovnaným stejnorodým pískem bez kamenů, mušlí a čehokoliv jiného, představujícího 
riziko pořezání nebo zranění hráčů. 

3. Soutěže se budou hrát podle přihlášených účastníků: 
   a)  rozdělení do skupin,dva ze skupiny postoupí a pak vylučovacím způsobem 
   b)  každý s každým 
   c)  STK, nebo pořadatel soutěže rozhodne 

4. Dvojici mohou tvořit i hráči, kteří jsou z různých klubů. 
5. Dle pravidel FIVB se hraje na dva vítězné sety do 21 bodů s rozdílem dvou bodů 

(21:19, 25:23). V případě nerozhodného stavu 1:1 se hraje rozhodující (třetí) set do 15-ti 
bodů s rozdílem dvou bodů (15:13, 18:16)  

6. Hráči musí hrát bosí.  
7. Hráči mohou na vlastní nebezpečí nosit brýle. 
8. Trička hráčů (nebo šortky, jestliže je hráčům povoleno hrát bez trička) musí být stejná  

a očíslovány čísly1 a 2. Číslo musí být umístěno na hrudi (nebo na přední straně šortek).  
Je zakázáno nosit dresy bez oficiálního očíslování. 

9. Míč musí být kulatý, vyrobený z pružného materiálu (kůže, umělé kůže nebo 
obdobného), který nepohlcuje vlhkost, tj. vhodnějšího pro venkovní podmínky, 
poněvadž utkání mohou být hrána  
za deště. Schválené materiály umělé kůže jsou určené předpisem FIVB. 

10. Tyto směrnice byly schváleny na zasedání STK V-2 dne 24.října 2004 v Brně a vstupují 
v platnost od výše uvedeného data. 

 
                                                                     Zpracoval:  Roman Kaut 
                                                                                        předseda STK V ČSNS 
 

DISCIPLINÁRNÍ  ŘÁD  STK V-2 
 
1. Všechny pokuty zůstávají ve prospěch STK V. 
2. Za udělení žluté karty je finanční pokuta ve výši 50,- Kč. 
3. Za udělení červené karty a sportovní chování je finanční pokuta ve výši 100,- Kč a 

následně automatické zákaz startu v následujícím zápase. 
4. Za neomluvenou neúčast v soutěži je udělena finanční pokuta ve výši 100,- Kč.  
5. Za špatnou výstroj je finanční pokuta ve výši 100,- Kč. 
6. Pozdní příjezd na zápas je pokuta 100,- Kč. 
7. Nezajištění rozhodčí je pokuta 500,- Kč. 
8. Tento DŘ STK V-2 byl schválen na zasedání STK V v Brně dne 24.října 2004 a 

vstupuje v platnost od výše uvedeného data. 
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ČESKÝ SVAZ NESLYŠÍCÍCH SPORTOVCŮ 
 

Přihláška 
 

k dobrovolnému sdružení TJ/SK v Českém svazu neslyšících sportovců  
 

Tělovýchovná jednota-
sportovní klub (přesný název, 
jak je registrován u MV ČR) 

 

Původní název, popř. název 
TJ, jíž byla původně součástí    

 

Přesná adresa sídla TJ/SK, 
včetně PSČ 
 
Telefon, fax, e-mail 

 

Datum a číslo registrace u MV 
ČR 

 

IČ  
Bankovní spojení, číslo 
bankovního účtu 

 

Adresa pro korespondenci, 
pokud není shodná s adresou 
sídla TJ/SK 
 
Telefon, fax, e-mail  

 

Jméno a adresa předsedy 
TJ/SK 
 
 

 

Jméno a adresa tajemníka 
TJ/SK 
 
 

 

Jméno a adresa dalšího 
představitele TJ/SK 
 

 

Informace o majetkovém 
vypořádání s původní TJ/SK 
 

 

Členství v jiné spolkové 
tělovýchovné organizaci 
(Unitop, apod.)  

 

 
 
 
______                  _______                                       __________________________    
Datum                    Razítko                                         Podpisy dvou funkcionářů TJ/SK 
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ČESKÝ SVAZ NESLYŠÍCÍCH SPORTOVCŮ 
PŘIHLÁŠKA DO TJ/SK 

 
Příjmení:  

 
Jméno:  

 
Rodné číslo:           

 
Bydliště: 
 

 
 

 Ulice/čp.: 
Obec: 
Okres: PSČ:      
 
Telefon:           
 

 provozované sportovní odvětví: 
žádám o členství v oddílu: 
(u více-oborových TJ/SK) 

 

SOUHLAS  

se zpracováním a evidencí osobních údajů podle zák.č. 101/2000Sb.: 

Souhlasím s tím, aby TJ/SK zpracovávala a evidovala mé osobní údaje poskytnuté jí 
v souvislosti s mým členstvím a činností v TJ/SK. 

Dále souhlasím s tím, že TJ/SK je oprávněna poskytovat uvedené osobní údaje do 
centrální evidence příslušného sportovního svazu. Toto oprávnění vyplývá z technicko 
organizačních důvodů (identifikace sportovce při soutěžích apod.) 

Údaje je TJ/SK oprávněna zpracovávat a evidovat i po ukončení členství v TJ/SK. 
Prohlašuji, že jsem byl řádně informován o všech skutečnostech dle ustanovení 

§11 zák.č.101/2000Sb. 

 
 
V …………………………………………………………….. dne ………………………………. 
 
 
 ------------------------------- 
 vlastnoruční podpis 
 (u osob mladších 15 let souhlas zákonných zástupců) 
 



 85

 

           
 
 

ČESKÝ  SVAZ  NESLYŠÍCÍCH  SPORTOVCŮ - povolení o hostování 
doložka k členskému průkazu ČSNS 

 
  Jméno: .………............……………..........  Příjmení : ..........................…………………  
 
  Rodné číslo....……..……......./......……..…...... 
 
  Plný název mateřské TJ/SK: …………………………………………………………… 
  Hostování povoleno v TJ/SK: ………………………………. Sport: …………………. 
  Hostování povoleno na dobu od: ………………………… do: ……………………….. 
  Razítko, datum, funkce a podpis oprávněného zástupce mateřské TJ/SK:  
 
  …………………………………………………………………………………………….. 
 
  Razítko, datum, funkce a podpis oprávněného zástupce hostující TJ/SK: 
 
  …………………………………………………………………………………………….. 
 
  Datum a podpis sportovce: ……………………………………………………………... 
 
  Schváleno dne: ……………………… Razítko a podpis oprávněného zástupce STK: 

 
 

 
 
 

ČESKÝ  SVAZ  NESLYŠÍCÍCH  SPORTOVCŮ  -  přestupní karta 
 

     Jméno : .....................................................  Příjmení :  ......................................…..... 
 
     Rodné číslo : ........................./............. 

 
     Plný název mateřské TJ/SK:....................................................................................... 
 
     Datum, funkce a podpis   1. ......................................................................… 
     2 oprávněných zástupců 
     mateřské (-ho)  TJ/SK :       2.  ......................................................................... 
 
     Razítko mateřského klubu : 
 
     Plný název TJ/SK, kam hlásím přestup :.................................................................... 
 
     Datum, funkce a podpis   1. ..... .................................................................... 
     2 oprávněných zástupců 
     nové (-ho)  TJ/SK :        2. .......................................................................... 
 
     Razítko nového klubu : 
 

 Datum a podpis sportovce: …………………………………………………………… 



 86

PROHLÁŠENÍ  
Prohlašujeme tímto, že níže uvedené sportovní akce se zúčastňujeme na vlastní zodpovědnost 
a na vlastní nebezpečí. V případě vzniklého úrazu nebudeme po pořadateli vymáhat náklady 
spojené  se  vznikem  případného úrazu  a  veškeré následky vzniklé úrazem  si poneseme 
sami. 
 
Sportovní akce: ............................................................... konaná dne:  
 
Svým podpisem stvrzujeme souhlas s tímto prohlášením. 
 

 Jméno a příjmení Datum narození Podpis 

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    

9    

10    

11    

12    

13    

14    

15    

16    

17    

18    

19    

20    

21    

22    

23    

24    

25    
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ČESKÝ SVAZ NESLYŠÍCÍCH SPORTOVCŮ 

 
FORMULÁŘ PROTESTU 

 
NÁZEV AKCE :   
________________________________________________ 
 
TJ/SK, JMÉNO SPORTOVCE: _______________________________________________ 
 
JMÉNO OPRÁVNĚNÉ OSOBY PODÁVAJÍCÍ PROTEST: 
 
___________________________________________________________________________ 
                 (Jméno a příjmení)                                                       (Funkce) 
 
 
DATUM AKCE:_______________________                 HODINA: ____________________ 
 
DŮVOD PROTESTU: 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
 
PODPIS: ___________________________           RAZÍTKO:  
 
 
ROZHODNUTÍ JURY ( ŘEDITEL AKCE, DELEGÁT, HLAVNÍ ROZHOD ČÍ): 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
 
PODPIS: ___________________    ________________________    ____________________ 
 
 
ROZHODNUTÍ O ODVOLÁNÍ I. stupn ě (DK STK daného sportu): 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
 
PODPIS: ___________________________ 

 
 
ROZHODNUTÍ O ODVOLÁNÍ II. stupn ě (DK ÚSK ČSNS): 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
 
PODPIS: ___________________________ 
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PŘIHLÁŠKA  
 

do termínové listiny 
 

o pořadatelství mistrovství ČR neslyšících pro rok ……… 
 

SPORTOVNÍ AKCE : .................................................................................................................................... 

 

TERMÍN KONÁNÍ:................................................   Náhradní termín:……………………………………. 

 

MÍSTO KONÁNÍ : ..................………....................................................................................................................... 

 

POŘADAJÍCÍ TJ/SK: ...........................................… razítko a podpis předsedy TJ/SK ........................................... 

 
ZA POŘADATELSTVÍ AKCE ZODPOVÍDÁ: 
 
ředitel akce: ..............................................................................…….podpis: …...................................................... 
 
adresa ředitele akce ..................................................................................………..................................................... 
 
fax (nebo nejbližší faxové spojení) :....................................................................……............................................... 
 
hospodář:............................................................................................podpis: ...........……......................................... 
 
adresa hospodáře: .............................................................................................................................…………………….............. 

 
fax (nebo nejbližší faxové spojení) : .........................................................................................………..................... 
 

SCHVÁLENO STK dne : ........................................razítko a podpis vedoucího STK .......................……............... 

__________________________________________________________________________________________ 

 

Ze strany TJ/SK není zájem o pořadatelství M – ČR pro rok …….. 

 
Datum, razítko a podpisy dvou funkcionářů TJ/SK: 
 

Sportovní kluby projednají své možnosti uspořádání M - ČR ve svých výborech a v případě, že se rozhodnou vzít 
pořadatelství M - ČR, vyplní a zašlou tuto přihlášku na základě zvoleného sportu na adresu příslušného vedoucího STK, a to 
vždy do 15. června současného roku. 
Vedoucí STK poté svolají schůzi, na které projednají přihlášky k pořadatelství M - ČR a vyberou TJ/SK, která bude 
pořadatelem M - ČR. Její přihlášku schválí a potvrdí vedoucí STK, který ji poté spolu s dalšími, neschválenými a 
nepotvrzenými přihláškami zašle do 15.září současného roku na adresu příslušné (-ho) členky (-a) ÚSK, která (-ý) má na 
starosti sestavení termínového kalendáře M - ČR . 
V případě, že TJ/SK nebude mít žádný zájem uspořádat M - ČR, vyplní poslední kolonku a zašle ji obratem na adresu 
příslušné (-ho) členky (-a) ÚSK, která (-ý) má na starosti sestavení termínového kalendáře M - ČR . 
V případě, že TJ/SK bude mít zájem uspořádat M - ČR  ve více sportech, tuto čistou přihlášku si musí okopírovat dle potřeby 
a vyplnit na každý sport jednu. 
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Pojistná smlouva 
číslo 495000830-7 

Kooperativa, pojišťovna, a.s. 
se sídlem 110 01 Praha 1, Templová 747 IČ: 47 
11 66 17 DIČ: CZ47116617 
zapsaná u rejstříkového soudu v Praze, oddíl B, vložka 1897 bankovní spojení: Komerční 
banka, a.s., Praha 1, č. účtu: 19-5536420217/0100 (dále jen pojistitel) 
jednající:       Jaroslav Dostal, CSc., člen představenstva a ředitel a Ing. 

Michal Knapp, ředitel centra pojištění osob 

a 

Český svaz tělesné výchovy 
se sídlem 160 17 Praha 6 - Břevnov, Zátopkova 100/2, PO Box 40 
IČ: 00 46 95 48 
DIČ: CZ00469548 
bankovní spojení: GE Money Bank, a.s., č. účtu: 1716702-504/0600 
(dále jen pojistník) 
jednající:       Ing. Vladimír Srb, předseda 

a Mgr. Jan Boháč, generální sekretář 

u z a v ř e l y 

tuto pojistnou smlouvu podle Zákona č. 37/2004 Sb., o pojistné smlouvě, v platném znění 
(dále jen zákon) a ostatních obecně závazných právních předpisů, která spolu se Všeobecnými 
pojistnými podmínkami pro pojištění osob O-900-05/01, Zvláštními pojistnými podmínkami 
pro úrazové pojištění O-921-05/01 a Zvláštními pojistnými podmínkami pro doplňková 
pojištění pro případ pracovní neschopnosti nebo pobytu v nemocnici O-932-05/01 tvoří 
nedílný celek. 

Článek I 
Pojištěné osoby 
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1. Touto smlouvou jsou pojištěni členové sportovních tělovýchovných a turistických 
svazů, tělovýchovných jednot a sportovních klubů, kteří provozují činnost podle 
čl. II odst. 1 v základních článcích svazů (oddílech, odborech, klubech) 
sdružených v Českém svazu tělesné výchovy (dále jen ČSTV), a to: 

a) od dosažení věku 14 let, 

b) mladší 14 let. 
 

2. Obdobně jsou také pojištěny osoby, které nejsou členy subjektů uvedených v odst. 1, 
pokud se tyto osoby účastní akcí pořádaných subjekty ČSTV. 

3. Pojištění se dále vztahuje na ty osoby uvedené v odst. 1, které pojištěnou činnost 
vykonávají nebo se jí jinak účastní při plnění svých pracovních úkolů a na ty osoby, 
které mají s pojistníkem uzavřenu na pojištěnou činnost smlouvu podle občanského 
zákoníku nebo podle zákoníku práce. 

4. Pojištěny nejsou osoby (profesionální sportovci), které pojištěnou činnost vykonávají 
na základě uzavřené profesionální smlouvy, a ty osoby uvedené v odst. 2, které 
pojištěnou činnost vykonávají nebo se jí jinak účastní při plnění svých pracovních 
úkolů nebo v přímé souvislosti s ním. 

Článek II 
Pojištěná činnost 

1. Pojistitel poskytne plnění za tělesné poškození nebo smrt pojištěných osob, ke kterým 
dojde následkem úrazu (v rozsahu ustanovení Zvláštních pojistných podmínek pro 
úrazové pojištění), při: 

a) přípravě a výkonu tělovýchovné a sportovní činnosti a při výkonu turistické 
činnosti (pojistitel plní i za úrazy při sportovních činnostech uvedených pro 
zvýšené riziko v rámci rizikových skupin pro úrazové pojištění osob, které jsou 
uvedeny v Příloze č. 1 Zvláštních pojistných podmínek pro úrazové pojištění); 

b) přípravě a výkonu služby dobrovolných pracovníků v rámci zapojení v Horské 
službě; 

c) krátkodobých pracovních brigádách na výstavbě tělovýchovných nebo jiných 
zájmových zařízení ČSTV; 

d) organizovaných společných cestách z místa bydliště nebo pracoviště 
pojištěných osob do míst činností uvedených v předcházejících odstavcích 
nebo z místa těchto činností na jiné místo obdobné činnosti a zpět; 

e) výkonu dobrovolné funkce trenérů, cvičitelů, průvodců, rozhodčích včetně 
samostatných cest z místa bydliště nebo pracoviště do místa činnosti a zpět. 

f) ………………………………………………………
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2. Pojistitel však není povinen plnit, jestliže k úrazu došlo sice při činnostech uvedených v 
předcházejícím odst. 1, avšak tyto činnosti: 

a) nebyly plánovány, organizovány nebo povoleny ČSTV; 

b) byly prováděny bez dozoru odpovědného pracovníka ČSTV nebo bez jeho 
výslovného povolení nebo bez jeho zásadních pokynů. 

Článek III  

Rozsah nároků z pojištění 

1. Utrpí-li pojištěná osoba (dle odst. 1 nebo 2 článku I), která dovršila věku 14 let, 
úraz, který má za následek tělesné poškození nebo smrt, a ke kterému došlo 
během trvání pojištění při činnosti, na níž se pojištění vztahuje, pojistitel poskytne 
plnění v tomto rozsahu: 

a) za smrt následkem úrazu - pojistnou částku ve výši 100.000,- Kč; 

b) za trvalé následky úrazu - podle jejich rozsahu ve výši příslušného 
procentního podílu z pojistné částky 100.000,- Kč; Tento procentní podíl bude 
zvýšen podle tabulky progresivního plnění (viz Příloha č. 2 Zvláštních 
pojistných podmínek pro úrazové pojištění). 

c) za tělesné poškození způsobené úrazem - podle jeho rozsahu ve výši 
příslušného procentního podílu z pojistné částky 20.000,- Kč. 

2. Utrpí-li pojištěná osoba (dle odst. 1 nebo 2 článku I) mladší 14 let úraz, který má 
za následek tělesné poškození nebo smrt, a ke kterému došlo během trvání 
pojištění při činnosti, na níž se pojištění vztahuje, pojistitel poskytne plnění v 
tomto rozsahu: 

a) za smrt následkem úrazu - pojistnou částku ve výši 20.000,- Kč; 
b) za trvalé následky úrazu - podle jejich rozsahu ve výši příslušného 

procentního podílu z pojistné částky 50.000,- Kč; Tento procentní podíl bude 
zvýšen podle tabulky progresivního plnění (viz Příloha č. 2 Zvláštních 
pojistných podmínek pro úrazové pojištění). 

c) za tělesné poškození způsobené úrazem - podle jeho rozsahu ve výši 
příslušného procentního podílu z pojistné částky 20.000,- Kč. 

3. Utrpí-li pojištěná osoba (dle odst. 3 článku I) úraz, ke kterému došlo během trvání 
pojištění při činnosti, na níž se pojištění vztahuje, pojistitel poskytne plnění v 
tomto rozsahu: 

a) za smrt následkem úrazu - pojistnou částku ve výši 120.000,- Kč; 

b) za trvalé následky úrazu - podle jejich rozsahu ve výši příslušného 
procentního podílu z pojistné částky 120.000,- Kč; Tento procentní podíl bude 
zvýšen podle tabulky progresivního plnění (viz Příloha č. 2 Zvláštních 
pojistných podmínek pro úrazové pojištění). 

c) za pracovní neschopnost v důsledku úrazu, která je vystavena lékařem – 
pojistnou částku ve výši 130,- Kč za jeden den trvání pracovní 
neschopnosti. 
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Pojistné plnění náleží pojištěnému zpětně od prvního dne pracovní neschopnosti v důsledku 
úrazu, trvá-li tato alespoň 14 dní. Maximálně však je vyplaceno plnění za dobu, která podle 
rozsahu tělesného poškození odpovídá maximální době léčení tělesného poškození podle 
hodnocení stanoveného v oceňovací tabulce. 

4. Nárok na plnění za trvalé následky úrazu a za tělesné poškození způsobené úrazem, 
resp. za dobu pracovní neschopnosti následkem úrazu má pojištěná osoba. Nárok na 
plnění za smrt pojištěné osoby následkem úrazu mají oprávněné osoby podle 
ustanovení § 51 odst. 2 a 3 zákona. 

5. Pojistné plnění nelze současně poskytnout podle odst. 1 a odst. 3 tohoto článku pojistné 
smlouvy. 

Článek IV 
Pojistné 

Roční pojistné činí celkem 14,000.000,- Kč a je splatné ve čtyřech stejných splátkách po 
3,500.000,- Kč dne 15.1., 1.4., 1.7. a 1.10. příslušného kalendářního roku na účet pojistitele 
číslo 19-5536420217/0100 u Komerční banky, Praha 1, variabilní symbol 4950008307, 
konstantní symbol 3558. 

Článek V  

Hlášení pojistných událostí 

1. Vznik pojistné události hlásí pojištěná osoba; v případě smrti pojištěného osoby, kterým 
vznikne nárok na plnění (viz čl. III odst.4). 

2. Pojistná událost se hlásí na tiskopisu pojistitele „Oznámení úrazu“, na jehož přední 
straně v kolonce „Vyjádření právnické osoby, která sjednala pojištění ve prospěch 
fyzické osoby“ příslušná složka ČSTV potvrdí razítkem a podpisem odpovědného 
pracovníka skutečnost, že k úrazu došlo při pojištěné činnosti (viz čl. II) a pojištěný byl 
v době vzniku úrazu osobou dle čl. I odst. 1, 2 nebo 3. Dále k razítku připojí své 
evidenční číslo, které jí bylo přiděleno v rámci ČSTV. V případě smrti pojištěného se 
doloží k „Oznámení úrazu“ kopie úmrtního listu, lékařská zpráva a příp. relace orgánu, 
který prošetřoval okolnosti smrti. 

3. Hlášení pojistné události se zasílá na adresu: 

Kooperativa, pojišťovna, a.s. CENTRUM 
ZÁKAZNICKÉ PODPORY Centrální 
podatelna Brněnská 634 664 42 MODŘICE . 

4. Pojistitel je oprávněn prověřit si správnost údajů v „Oznámení úrazu“ a vyžádat si 
další doklady nezbytné k vyřízení pojistné události. 
Pojistník má právo nahlížet do spisu pojistné události za účelem ověření, zda složka 
ČSTV potvrdila vznik pojistné události. 
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Článek VI 

 Závěrečná ustanovení 

1. Pojistná smlouva se uzavírá na dobu neurčitou s účinností od 1.1.2006. Pojistná smlouva navazuje 
na pojistnou smlouvu číslo 71-495000445-2, která byla uzavřena dne 15.12.2000 s účinností od 
1.1.2001 a jejíž platnost končí dne 31.12.2005 dohodou obou smluvních stran. 

2. Pojistnou smlouvu může vypovědět kterákoliv ze smluvních stran, a to nejpozději šest týdnů před 
koncem každého kalendářního roku. V případě výpovědi skončí platnost pojistné smlouvy k 31.12. 
příslušného kalendářního roku. 

3. Pro pojištění podle této smlouvy platí zákon a ostatní obecně závazné právní předpisy, pojistné 
podmínky uvedené v pojistné smlouvě a ustanovení pojistné smlouvy. 

4. Pojistník potvrzuje, že byl před uzavřením pojistné smlouvy seznámen s Informacemi pro 
zájemce o uzavření pojistné smlouvy (v souladu s ustanovením § 65 a násl. zákona) a pojistnými 
podmínkami uvedenými v pojistné smlouvě, a rovněž prohlašuje, že je převzal v písemné 
podobě. 

5. Pojistná smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž jeden je uložen u pojistitele a druhý 
u pojistníka. 

V Praze dne 30.12.2005 ..........................................  
                                                                                                 razítko a podpis pojistníka 

V Praze dne 30.12.2005                                                                                 razítko a podpis pojistitele 
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  KARTI ČKA  –  přihláška k atletické soutěži neslyšících  M - ČR   
STARTOVNÍ ČÍSLO : =                =               
Příjmení : 
Jméno : 

Název sport. klubu nebo školy : 

Datum narození : 
Disciplíny ( max 3)    Druh 

disciplíny 
Průměrný 

výkon 

1. Disciplína :   

2. Disciplína :   
3. Disciplína :   

Razítko a podpis předsedy atlet.oddílu 
nebo předsedy klubu či vedení školy : 

Štafeta ( ano-ne) :  Účastníci štafety : 
     ( 3 jména ) 

……………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………. 
                                                                                                     

  KARTI ČKA  –  přihláška k atletické soutěži neslyšících  M - ČR   
STARTOVNÍ ČÍSLO : =                =               
Příjmení : 
Jméno : 

Název sport. klubu nebo školy : 

Datum narození : 
Disciplíny ( max 3)    Druh 

disciplíny 
Průměrný 

výkon 

1. Disciplína :   

2. Disciplína :   
3. Disciplína :   

Razítko a podpis předsedy atlet.oddílu 
nebo předsedy klubu či vedení školy : 

Štafeta ( ano-ne) :  Účastníci štafety : 
     ( 3 jména ) 

……………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
 

Pokud máte více atletů – můžete sami okopírovat a vyplnit kartičku a poslat ji pořadatelům M-ČR v 
atletice ! 
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