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1 Organizační struktura pro pořádání ČPM od roku 2021 
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2 Popis hlavních činností organizační struktury pro 

pořádání ČPM od roku 2021 

 

• Vedoucí skupiny pro pořádání závodů ČPM (Vedoucí) 

(1 osoba) 

 

▪ Odpovídá za celou skupinu pro pořádání závodů ČPM. 

▪ Sestavuje personální obsazení členů skupiny na jednotlivé závody ČPM. 

▪ Zaškoluje nové členy skupiny. 

▪ Komunikuje s pořadateli jednotlivých závodů ČPM ohledně materiálového 

zabezpečení a rozhodčích. 

▪ Předkládá roční rozpočet a předpokládané personální obsazení skupiny VV 

ČSMP. 

▪ Předkládá vyúčtování jednotlivých závodů VV ČSMP. 

▪ Předkládá VV ČSMP roční hodnocení spolu s celkovým vyúčtováním. 

▪ Aktivně se účastní všech závodů ČPM. 

 

• Administrativní servis (AS) 

(1 osoba) 

 

▪ Komunikuje a spolupracuje s pořadateli jednotlivých závodů ČPM (propozice, 

časový rozpis atd.) 

▪ Připravuje propozice ke schválení pověřenou osobou STK. 

▪ Zajišťuje distribuci propozic na oddíly ČSMP. 

▪ Zajišťuje zveřejnění propozic na webu ČSMP. 

▪ Připravuje online systém na přihlašování závodníků. 

 

 

• Výsledkový servis (VS) 

(1 osoba) 

 

▪ Zpracovává přihlášky z online systému a opožděné přihlášky a odhlášky. 

▪ Připravuje startovací listiny, průběžné a koncové výsledky pro pořadatele. 

▪ Zajišťuje zveřejnění výsledků jednotlivých závodů ČPM na webu ČSMP. 

▪ Připravuje podklady pro celkové hodnocení ČPM. 

▪ Zpracovává přehled pozdě přihlášených závodníků. 

▪ Aktivně se účastní všech závodů ČPM. 
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• Technické zabezpečení závodů (TZZ) 

(1 osoba) 

 

▪ Připravuje technické vybavení pro zajištění jednotlivých závodů ČPM. 

▪ Zajišťuje přepravu vybavení na jednotlivé závody 

(nakládá, přepravuje, skládá). 

▪ Nakupuje spotřební materiál potřebný pro závody ČPM (lepicí pásky, baterie, 

spínací špendlíky). 

 

 

• Technicko-organizační zabezpečení závodů (TOZZ) 

(2-3 osoby) 

 

▪ Pomáhá s přípravou a přepravou technického vybavení, v případě potřeby. 

▪ Ve spolupráci s pořadatelem zajišťuje přípravu jednotlivých sportovišť 

(střelba, šerm, plavání, běh+LR) během závodu. 

▪ Instaluje/deinstaluje technické vybavení na jednotlivých sportovišťích. 

▪ Obsluhuje technické vybavení během závodu, případně proškoluje určenou 

osobu pořadatelem. 

▪ Aktivně se účastní všech závodů ČPM. 

  

 

• Skupina rozhodčích (SR) 

(2-5 osob) 

 

▪ Pomáhá pořadateli s rozhodováním a organizací jednotlivých disciplín během 

závodu. 

▪ Aktivně se účastní vybraných závodů ČPM. 
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3 Scénář organizace závodu ČPM 2021 

 

• Pracovník AS připraví finální podobu propozic závodu, které obdržel od pořadatele, a 

nechá je pověřenou osobou STK schválit. Po schválení AS zajistí jejich distribuci na oddíly 

registrované v ČSMP a jejich zveřejnění na webu ČSMP.  Dále připraví online systém na 

přihlašování závodníků. 

• Vedoucí se s pořadatelem v dostatečném předstihu domluví na rozsahu podpory skupiny 

při závodě (technické vybavení, rozhodčí atd.). Vedoucí připraví předběžný seznam 

technického vybavení potřebného na závod a předběžně zajistí členy TOZZ a SR (dle 

rozsahu závodu).  

• Den následující po uzavření online přihlášek se Vedoucí společně s pořadatelem domluví 

na případné úpravě časového harmonogramu na základě počtu přihlášených, který 

zpracoval VS. Vedoucí upraví seznam technického vybavení pro závod do finální podoby. 

Závazně zajistí členy TOZZ a SR (počet členů TOZZ a SR na základě přihlášek a časového 

harmonogramu). 

• TZZ před závodem připraví technické vybavení dle předběžného seznamu a den před 

závodem upraví dle finálního seznamu (v případě potřeby jsou nápomocni členové TOZZ). 

Pokud při přípravě je zjištěn chybějící spotřební materiál, zajistí jeho doplnění. Nejpozději 

v den závodu zajistí TZZ ve spolupráci s TOZZ naložení a přepravu vybavení na smluvené 

místo pořadatelem. Při přepravě bude využito vozidlo/vozidla ČSMP.   

• Pracovník VS připravuje startovní listiny a zpracovává průběžné výsledky během závodu a 

po skončení závodu zpracuje koncové výsledky.   

• Podle počtu členů TOZZ má každý člen této skupiny na starosti určitou část technického 

vybavení (sportoviště), která je mu přidělena Vedoucím. Členové skupiny (Vedoucí, VS, 

TOZZ) si dle možností navzájem pomáhají s instalací. Členové TOZZ zaručují, že přidělené 

technické vybavení (sportoviště) bude připravené dle časového rozpisu (nejpozději 15 min 

před startem dané disciplíny). Při přípravě členové TOZZ spolupracují s pořadatelem. 

Během závodu členové TOZZ obsluhují technické vybavení, případně před startem závodu 

proškolí osobu určenou pořadatelem. Po skončení disciplíny členové TOZZ (případně ve 

spolupráci s ostatními členy skupiny) demontují technické vybavení a uloží jej na 

domluvené místo, případně jej instalují pro další použití.  

• Členové SR během závodu pomáhají pořadateli s rozhodováním a organizací jednotlivých 

disciplín. 

• Po skončení závodu všichni členové (Vedoucí, VS, TOZZ, SR) demontují všechno použité 

technické vybavení a připravují ho na přepravu. Vedoucí před odvozem vybavení 

zkontroluje jeho kompletnost. Vedoucí (případně pověřená osoba vedoucím) zajistí 

vyplacení dohodnuté odměny jednotlivým členům skupiny. 

• Vedoucí zajistí vyložení a uložení technického vybavení na stanovené místo. 

• Vedoucí připraví vyúčtování závodu a předloží ho VV ČSMP.   

 

Schválil výkonný výbor ČSMP dne 22. 4. 2021 


