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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 i stanovami ČSMP. Obsahově 

navazuje na materiál pro roky 2019-2020. 

Základním cílem této koncepce je vymezení postoje ČSMP k níže uvedeným kategoriím, sdruženým 

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

v období 2022- 2024. 

Úvod 

UIPM se zařadila po bok sportovních sdružení, která vedle svých hlavních – olympijských - kategorií 

nabízí soutěžní aktivity, které jsou nějakým způsobem specifické. Podmiňují možnost účasti věkem, 

mírou zdravotního postižení či sociálním statutem. ČSMP na to reaguje níže uvedeným způsobem. 

Přehled disciplín a plán aktivit ČSMP  

Univerzitní sport  Odpovědným orgánem za univerzitní sport pro roky 2022 a 2024 je v rámci 

sportovního úseku ČSMP Komise vrcholového sportu (KVS), případným 

předkládáním nominací a další agendou s tím spojenou je pověřen v rámci KVS 

předseda Komise pro rozvoj a vzdělávání. 

ČSMP ve spolupráci s Českou asociací univerzitního sportu bude zajišťovat účast 

české reprezentace na Akademickém Mistrovství světa (AMS) 2022 v Buenos 

Aires, pokud bude případný návrh KVS schválen.  

Zdůvodnění: Univerzitní sport nabývá na významu i z pohledu zastřešujících 

institucí. Účast na AMS je podmíněna odpovídající výkoností. Start na AMS nesmí 

ovlivnit účast ani přípravu na vrcholné akce. 

Také další případné akce budou řešeny standardní cestou nominací předkládanou 

KVS.  

Para-pětiboj   ČSMP se touto disciplínou v letech 2022-2024 nebude zabývat. 

 Zdůvodnění: ČSMP dosud neeviduje žádného člena, který by mohl soutěžit 

v paralympijském pětiboji. 

Masters  ČSMP poskytne v letech 2022 a 2024 zájemcům o start na veteránském 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 a podobně, bude návrh na řešení 

předkládat předseda Komise pro rozvoj a vzdělávání.    

Zdůvodnění: zajištění účasti na závodech veteránů až dosud vyžadovalo pouze 

minimální administrativní úkony ze strany ČSMP a zároveň nehrozí účastí masters 

(a to ani v případě masového zájmu, specializací apod.) konflikt s hlavním 

posláním ČSMP. 


