
Koncepce ČSMP pro ne-pětibojařské disciplíny sdružené pod mezinárodní federací (UIPM)  

2022 - 2024 

Preambule 

Předkládaný dokument doplňuje stávající materiály Českého svazu moderního pětiboje (dále jen 

ČSMP) a je v souladu se Zákonem 115/2001 Sb. o podpoře sportu, stanovami ČSMP, zejména 

článkem II., a Koncepcí podpory sportu 2016-2025 Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. 

Obsahově navazuje na materiál pro roky 2019-2020. 

Základním cílem této koncepce je vymezení postoje ČSMP k ne-pětibojařským disciplínám sdruženým 

pod hlavičkou Mezinárodní unie moderního pětiboje (UIPM) a podmínky mezinárodních startů 

v období let 2022 - 2024. 

Úvod 

UIPM vytvořila tyto disciplíny jako nástroj jednak k navýšení počtu sdružených federací a jednak k 

rozšíření členské základny již existujících federací. A to zejména tam, kde moderní pětiboj dosud 

neexistoval, nebo je jeho trénink v celém rozsahu obtížně realizovatelný. Mezi tyto federace se ČSMP 

neřadí a je tak třeba dbát na to, aby nedocházelo k jevům, které jsou v rozporu s hlavním posláním 

ČSMP, kterým je, dle stanov (mimo další), vytváření podmínek pro sportovní reprezentaci 

v moderním pětiboji.  

Přehled disciplin a plán aktivit ČSMP  

World schools  ČSMP v letech 2022 – 2024 tuto disciplínu na území ČR nebude aktivně rozvíjet. 

biatlon  

Zdůvodnění: Komise pro rozvoj a vzdělání analyzovala v předchozím období 

možnosti rozšíření a využití této disciplíny k plnění strategických cílů ČSMP, 

zejména rozšíření členské základny. Konstatovala, že prosazení World school 

biatlon na školách by bylo v současné konkurenci dalších programů (OVOV, 

Středoškolský pohár atd.) v mnoha ohledech náročné a s nejistým výsledkem.  

 

Laser run ČSMP doporučuje oddílům využití laser run k propagačním a náborovým akcím.  

Případné pořádání soutěží podléhá schválení ČSMP. 

 Nominace na reprezentační akce v kategoriích od U17 až po seniory je plně 

v kompetenci KVS, finanční stránku nominací schvaluje Výkonný výbor ČSMP. 

Návrh kategorie seniorů předkládá reprezentační trenér seniorů, kat. juniorů 

juniorský reprezentační trenér, kategorie U17-U19 koordinátor/ka mládeže.  

 Zdůvodnění: Laser-run je jednou z disciplín moderního pětiboje. Cíli pořádání 

uvedených akcí je rozšíření členské základny a identifikace talentů, případně 

zvyšování všeobecného povědomí o moderním pětiboji či propagace oddílů. 

V letech 2022- 2024 budou starty českých reprezentantů omezeny jen na 

kategorie U17 – senioři, pouze vrcholné akce, a to pouze tehdy, když účast na 

soutěži přispěje ke zvýšení efektivity vlastní sportovní přípravy v moderním 

pětiboji.  

V případě mladších závodníků ČSMP poskytne v letech 2022 - 2024 zájemcům o 

start na MS a ME, případně dalších mezinárodních akcích, nezbytnou 

administrativní pomoc s přihlašováním na soutěže prostřednictvím platformy 

UIPM. Veškeré další náležitosti, zejména náležitosti finanční, si řeší závodníci 



individuálně. V případě systémových změn oproti dosavadním zvyklostem, jako je 

např. vyžadování garance pojištění závodníků ze strany ČSMP, statut 

reprezentanta a podobně, bude návrh na řešení předkládat předseda Komise pro 

rozvoj a vzdělávání.   

Biathle V období 2022 -2024je doporučeno oddílům pořádat soutěže v biathle, především 

v nejmladších kategoriích, s cílem propagace a rozvoje členské základny. Případné 

pořádání soutěží podléhá schválení ČSMP. 

V letech 2022 -2024 budou starty českých reprezentantů omezeny jen na 

kategorie U17 – senioři. Zúčastní se pouze vrcholných akcí, a to pouze tehdy, když 

účast na soutěži přispěje ke zvýšení efektivity vlastní sportovní přípravy v 

moderním pětiboji. Nominace na reprezentační akce, zejména MS a ME, 

předkládají jednotliví členové KVS – viz Laser-run.  

V případě mladších závodníků ČSMP poskytne v letech 2022 a 2024 zájemcům o 

start na MS a ME, případně dalších mezinárodních akcích, nezbytnou 

administrativní pomoc s přihlašováním na soutěže prostřednictvím platformy 

UIPM. Veškeré další náležitosti, zejména náležitosti finanční, si řeší závodníci 

individuálně. V případě systémových změn oproti dosavadním zvyklostem, jako je 

např. vyžadování garance pojištění závodníků ze strany ČSMP, statut 

reprezentanta a podobně, bude návrh na řešení předkládat předseda Komise pro 

rozvoj a vzdělávání.   

Zdůvodnění: Cíli pořádání uvedených akcí je rozšíření členské základny a 

identifikace talentů, případně zvyšování všeobecného povědomí o moderním 

pětiboji či propagace oddílů.  Akcentace nejmladších kategorií není doporučena, 

což souvisí s dlouhodobou skladbou tréninkového procesu jednotlivých věkových 

kategorií směrem k cíli, kterým je vysoká výkonnost v moderním pětiboji.  

Triathle Oddíly mohou po schválení ČSMP organizovat soutěže v Triathle. ČSMP nicméně 

vnímá přínos této disciplíny pro své hlavní cíle jako minimální. 

V letech 2022 -2024 budou případné starty českých reprezentantů omezeny jen 

na kategorie U17 – senioři. Zúčastní se pouze vrcholných akcí, a to pouze tehdy, 

když účast na soutěži přispěje ke zvýšení efektivity vlastní sportovní přípravy v 

moderním pětiboji. Nominace na reprezentační akce, zejména MS a ME, 

předkládají jednotliví členové KVS – viz Laser-run.  

Zdůvodnění: disciplína triathle je velmi odlišná od disciplin moderního pětiboje; 

významnou roli zde hraje přezouvání, čímž má blíže např. k triatlonu. Soutěžení 

závodníků mladších kategorií v triathle na vrcholných akcích pokládá ČSMP za 

nepřínosné. Návrhy na řešení případných startů zájemců mladších kategorií 

předkládá předseda Komise pro rozvoj a vzdělávání. 

  

 


