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Příloha č.1
Soutěžního řádu

Směrnice upravující výkon sportovní činnosti členů ČSV v zahraničí a
cizích státních příslušníků v soutěžích pořádaných ČSV

Směrnice Českého svazu vzpírání

Český svaz vzpírání, Zátopkova 100/2, 160 17 Praha 6

1.

K platnému povolení k výkonu sportovní činnosti-hostování v zahraničí závodníka-občana České republiky
je potřeba:
a)
b)
c)

písemná žádost závodníka s vyslovením souhlasu mateřského oddílu
u reprezentantů souhlas VR ČSV po předchozím doporučení reprezentační komise ČSV
uhrazení poplatků za povolení výkonu sportovní činnosti ve výši 3.000,- Kč/rok na účet ČSV

Závodník podává svoji žádost na sekretariát ČSV, Zátopkova 100/2, 160 17, Praha 6
a bere na vědomí, že ČSV si k vyřízení žádosti vyhrazuje lhůtu do 30 dnů. Rozhodnutí
ve věci vydá ČSV písemně.
Pokud bude závodník-občan ČR startovat za zahraniční klub bez povolení ČSV, nemůže startovat v soutěžích
řízených ČSV.
2.

K platnému hostování závodníka-občana cizího státu bez trvalého nebo dlouhodobého pobytu na území ČR
pro start v soutěžích družstev pořádaných ČSV za oddíl-klub registrovaný v ČSV je povinnost zajistit a
předložit:
a)
b)
c)

d)

písemný souhlas národní federace závodníka, který bude předložen u vážení před startem
závodníka
písemný souhlas ČSV k žádosti tuzemského oddílu-klubu k povolení startu cizince v soutěži.
Tento souhlas sekretariát ČSV vydá do 15 dnů od obdržení žádosti
potvrzení o uhrazení zdravotního pojištění závodníka v mateřském státě, které je na základě
dohody v plném rozsahu uznáno jako odpovídající pojištění podle předpisů platných v ČR.
Toto potvrzení může nahradit potvrzení o platně uzavřeném pojištění úhrady nákladů za
případné zdravotnické ošetření a léčení u kterékoliv pojišťovny v ČR.
potvrzení o úhradě licenčního poplatku za povolení startu občana cizího státu v soutěžích
družstev řízených ČSV ve výši 3.000,- Kč/rok na účet ČSV. ČSV si vyhrazuje předložení
dokladů uvedených výše v jazyce českém nebo anglickém.

3.

Start závodníka-občana cizího státu s trvalým nebo dlouhodobým pobytem v délce min. 1 rok za účelem
pracovním nebo studijním není omezován. Tento závodník musí při registraci do ČSV předložit doklad
(kopii) o udělení trvalého nebo dlouhodobého pobytu na území ČR v délce min. 1 rok vydaný správním
orgánem ČR nebo jiným adekvátním dokumentem prokazujícím jeho důvod dlouhodobého pobytu. Tento
dokument je nutno dokládat vždy při žádosti o prodloužení registrace.

4.

Zabezpečením realizace a výkladem jednotlivých ustanovení této směrnice je pověřena soutěžní komise a
komise organizačně-právní ČSV. V případě sporů rozhoduje VR ČSV.

V Praze, v 17.1.2020
Platnost směrnice od 1.2.2020

…………………………….
Mgr.Petr Krol
předseda ČSV
Zpracovala:

Soutěžní komise a komise legislativně právní Českého svazu vzpírání

