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 MANUÁL ORGANIZACE ZÁVODŮ ČESKÉHO POHÁRU MLÁDEŽE A  

MISTROVSTVÍ REPUBLIKY  
  
  

1. KALENDÁŘ ZÁVODŮ  

Sportovně technická komise (STK) předkládá výkonnému výboru (VV ČSMP) návrh kalendáře 

závodů Českého poháru mládeže (ČPM) a mistrovství republiky (MČR) na základě podkladů od 

komise vrcholového sportu (KVS). Návrh kalendáře závodů přihlíží k termínům vrcholných 

mládežnických a juniorských závodů stanovených Mezinárodní pětibojařskou federací (UIPM) a v té 

době uveřejněným termínům závodů pořádaných zahraničními federacemi moderního pětiboje.  

  

Kalendář závodů ČPM a MČR schvaluje VV ČSMP.  

Mistrovství republiky jednotlivých kategorií budou zařazeny na konec druhého pololetí kalendářního 

roku a/nebo do první poloviny, a to před kontinentální a světové vrcholy mládežnických kategorií.  

Po schválení kalendáře ČPM a MČR jsou termíny závazné a je možné je měnit pouze se souhlasem 

STK a VV ČSMP.  

  

2.  PŘIDĚLENÍ ORGANIZACE ZÁVODŮ  

VV ČSMP schvaluje organizátora závodů ČPM a MČR na návrh STK a KVS.   

Organizace závodů bude mj. přidělováno na základě předchozích zkušeností, počtu účastnících se 

sportovců a úrovně organizace soutěží v uplynulých letech.   

Organizátor je odpovědný za zabezpečení všech činností souvisejících s pořádáním závodu ČPM a  

s tím spojené zajištění dostatečného počtu osob podílejících se na přípravě a organizaci závodu.   

  

3.  PROPOZICE ZÁVODU  

Organizátor zašle propozice závodu nejpozději 20 dní před jeho konáním osobě pověřené STK. 

Bezodkladně po schválení zasílá osoba pověřená STK propozice závodu oddílům prostřednictvím 

emailu. Propozice budou dostupné také na webových stránkách ČSMP - www.pentathlon.cz.  

Propozice musí obsahovat:  

• informace o pořadateli/organizátorovi a odpovědných osobách,  

• termín a místo konání,  

• termín ukončení podávání přihlášek (přihlášení závodníků provádí pověřený zástupce oddílu 

prostřednictvím on-line aplikace dostupné na http://portal.pentathlon.cz/ ),  

• způsob podávání dodatečných přihlášek (dohlášení závodníka po ukončení termínu 

podávání přihlášek je možné na email uvedený v propozicích za manipulační poplatek 250,- 

Kč),  

http://portal.pentathlon.cz/
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• informaci o odhlášení (přihlášeného sportovce lze odhlásit do 60 minut před startem první 

disciplíny dané kategorie nebo na technické poradě před závodem za případný poplatek),   

• informaci o automatické kontrole lékařských prohlídek přihlášených sportovců 

prostřednictvím on-line přihlašovací aplikace (sportovci bez platné lékařské kontroly 

nebudou zařazeni na startovní listinu závodů),  

• informaci o odpovědnosti za případné zdravotní a materiální újmy,  

• předpokládaný časový program závodu včetně technických porad pro jednotlivé kategorie  

(časový program bude zohledňovat předpokládaný počet startujících sportovců),  

  

4.  ROZHODČÍ  

Organizátor je povinen zajistit dostatečný počet kvalifikovaných rozhodčích (viz níže uvedený 

doporučený počet rozhodčích).    

V případě, že organizátor není schopen zajistit potřebný počet rozhodčích, může s dostatečným 

předstihem kontaktovat STK či koordinátora sportovně talentované mládeže s žádostí o jejich 

doplnění.   

  

Doporučený počet rozhodčích:  

• pro plaveckou disciplínu: 10,  

• pro běžeckou disciplínu: 8,  

• pro laser-run: 15.  

Probíhají-li disciplíny jednotlivých kategorií souběžně, je třeba adekvátně navýšit počet rozhodčích.   

  

5.  SPORTOVIŠTĚ  

Sportoviště musí odpovídat technickým parametrům, které jsou dány soutěžními pravidly UIPM. 

ČSMP jmenuje technického delegáta, který kontroluje dodržování pravidel (např. regulérnost tratí, 

spolehlivost terčů, dostatečné osvětlení, upevnění planší). Kontrola technickým delegátem by měla 

být provedena jeden den před začátkem závodu.   

  

Organizátor v průběhu závodu zajistí dostatečnou informovanost závodníků, trenérů a diváků 

prostřednictvím komentátora a nástěnek s programem závodu, startovními listinami před jednotlivými 

disciplínami, průběžnými a konečnými výsledky. Tyto dokumenty jsou během závodu dostupné na 

One Drive - https://1drv.ms/f/s!AnY_TQiVmODMga1tkKyAEJxVYl1T5A 

  

Organizátor zajistí zdravotní zabezpečení závodu po celou dobu jeho konání.  

Informace o zdravotním personálu a jeho stanoviště při závodě předá pořadatel všem zástupcům 

účastnících se oddílů na technické poradě, případně je umístí do propozic závodu.  

  

https://1drv.ms/f/s!AnY_TQiVmODMga1tkKyAEJxVYl1T5A
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6.  ZÁZEMÍ SPORTOVIŠŤ  

Organizátor s přihlédnutím na předpověď počasí v době konání závodu zajistí vhodná zázemí 

sportovišť (šatny, sprchy, zastřešené tribuny, zastřešené odkládací prostory atd.) pro závodníky, 

trenéry, rodiče a diváky.  

7.  PRŮBĚH ZÁVODU  

Organizátor zajistí plynulost závodu bez zbytečných časových prodlev (návaznost disciplín 

jednotlivých kategorií).   

Disciplíny jednotlivých kategorií mohou probíhat souběžně (nutno uvést v propozicích), a to pouze 

za předpokladu, že nebude snížena úroveň organizace závodu.   

8.  VÝSLEDKOVÝ SERVIS ZÁVODU  

Pověřená osoba STK zajistí výsledkový servis závodu (startovní a výsledkové listiny)  na náklady 

ČSMP.   

Organizátor má povinnost odvést ČSMP částku ve výši 10,- Kč za každého startujícího závodníka.  

Tuto částku použije ČSMP ke krytí nákladů spojených se zajištěním výsledkového servisu.   

10. VYHLÁŠENÍ VÝSLEDKŮ ZÁVODU  

Vyhlášení výsledků závodu by mělo proběhnout nejpozději 20 minut po skončení závěrečné 

disciplíny závodu.  

Ceny by měly odpovídat významu soutěže. Medaile na MČR zajistí ČSMP na své náklady.  

11. STARTOVNÉ  

Startovné na závodech ČPM (MČR) je stanoveno na částky:  

• čtyřboj kategorie Open: 400,- Kč,  

• čtyřboj: 400,- Kč,  

• trojboj: 300,- Kč,  

• dvojboj: 200,- Kč.  

Startovné si ponechá organizátor ke krytí nákladů spojených s organizací závodu.   

  

12. PODPORA ČSMP  

ČSMP poskytne organizátorovi bezplatně výpomoc členů skupiny pro organizaci závodů ČPM a 

zapůjčení materiálu ve vlastnictví ČSMP, o které musí být v případě potřeby v dostatečném předstihu 

před konáním závodu požádáno.  

13. DOPORUČENÍ ORGANIZÁTORŮM ZÁVODŮ ČPM A MČR  

KVS doporučuje připravit běžecké tratě převážně v rovinatém terénu, nejlépe na asfaltu, tartanu nebo 

jiném zpevněném podkladu, tak, aby výsledné běžecké časy dosažené závodníky nebyly výrazně 

odlišné od jejich výkonů na atletické dráze. Běžecké časy dosažené na jiných tratích (kopcovitý, 
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nezpevněný podklad) by mohly znehodnotit dosažený celkový bodový zisk, který je základním 

kritériem pro dělení finančních prostředků v rámci koncepce sportovně talentované mládeže ČSMP.   

  

  

Schválil výkonný výbor ČSMP dne 24. 1. 2023  

  


