Český horolezecký svaz

Směrnice Českého horolezeckého svazu o registracích sportovců pro závody ve sportovním
lezení
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I. Úvod
Směrnice upravuje podmínky registrace sportovců pro závody I. a II. ligy ve sportovním lezení (dále jen
„Závody“, „Závod“), jejichž organizátorem je Český horolezecký svaz (dále jen „ČHS“; dále jen
„Registrace“).
Cílem Registrace je zajistit regulérnost Závodů a splnění podmínek, které se k účasti sportovců na
Závodech váží.
Podmínkou účasti sportovců na Závodech je platná Registrace na danou závodní sezonu. Závodní
sezona začíná vždy 1. 1. a končí 31. 12. kalendářního roku. Povinnost Registrace se nevztahuje na
sportovce, kteří nemají české občanství.
Další podmínky účasti sportovců na Závodech stanovují Pravidla sportovního lezení a na ně navazující
prováděcí předpisy platné pro závodní sezonu, na niž se sportovec registruje.
II. Podmínky udělení Registrace
Registrace může být udělena pouze sportovci, který k datu podání žádosti o Registraci:
a) je řádným členem ČHS,
b) má členský průkaz na závodní sezonu, na kterou je Registrace žádána,
c) je členem některého z horolezeckých oddílů (dále jen „Oddíl“) registrovaných v ČHS.
Udělení Registrace je dále podmíněno akceptací závazků, které jsou součástí žádosti o Registraci ve
formě čestného prohlášení.
Sportovec, který má zájem o Registraci, čestně prohlašuje, že:
a) je zdravotně způsobilý účastnit se Závodů a tuto skutečnost je schopen doložit platnou zdravotní
prohlídkou pro výkonnostní sport,
b) je seznámen s pravidly, prováděcími předpisy a popř. dalšími dokumenty upravující účast na
Závodech, a zavazuje se je dodržovat,
c) se zavazuje dodržovat antidopingová pravidla a pravidla fair play,
d) souhlasí se zpracováním svých osobních údajů pro potřeby organizace Závodů,
e) souhlasí s tím, aby ČHS, popř. smluvní partner ČHS pořizoval v souvislosti se Závodem fotografie,
audio nebo video záznamy sportovce, a tyto dále bezplatně využíval zejména jejich
rozmnožováním, rozšiřováním nebo zveřejňováním.
Kontrolu platné zdravotní prohlídky potvrzující zdravotní způsobilost sportovce provádí předseda nebo
jiný oprávněný zástupce Oddílu (dále jen „Předseda“). Kontrolu je oprávněn provádět také zástupce
Komise sportovního lezení ČHS a pořadatel Závodu.

III. Žádost o Registraci a registrační poplatek a evidence
1) Žádost o Registraci sportovce může podat výhradně předseda či jiný oprávněný zástupce Oddílu (dále
jen „Předseda“), jehož je sportovec členem.
2) Předseda, který podává žádost o Registraci za sportovce mladší 18 let, je povinen zajistit si souhlas
rodiče, nebo jiného oprávněného zástupce sportovce. Za sportovce mladšího 18 let se považuje
sportovec, který k datu podání žádosti o Registraci nedosáhl věku 18 let.
3) Předseda je před podáním žádosti o Registraci povinen seznámit Sportovce s podmínkami uvedenými
v čl. II.
4) Žádost o Registraci lze podat výhradně elektronickou formou, prostřednictvím modulu Předseda na
webu ČHS https://www.horosvaz.cz/predseda/.
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5) Předseda je povinen zapsat do příslušné části modulu Předseda datum ukončení platnosti zdravotní
prohlídky sportovce, a to buď při podání žádosti, nebo do registrace na první Závod, kterého se chce
sportovec zúčastnit.
6) Podávání žádostí o Registrace je možné vždy 1 měsíc před začátkem závodní sezony (od 1. do 31. 12.
kalendářního roku) a dále v průběhu závodní sezony, do 31. 12. kalendářního roku.
7) Udělení Registrace je podmíněno úhradou registračního poplatku, jehož výše je diferencována takto:
a) podání (a uhrazení) žádosti o Registraci v době od 1. 12. kalendářního roku předcházejícího závodní
sezoně a dále do 31. 1. kalendářního roku závodní sezony - 100 Kč/sportovec,
b) podání (a uhrazení) žádosti o Registraci v době od 1. 2. do 31. 12. závodní sezony –
200 Kč/sportovec.
8) Potvrzení o udělení Registrace obdrží Předseda Oddílu a sportovec prostřednictvím e-mailu.
9) Udělení Registrace je automaticky zaznamenáno v členské databázi ČHS a informace o Registraci je
uvedena na členském průkazu ČHS (QR kód).
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IV. Platnost Registrace
Platnost Registrace začíná datem jejího udělení, nejdříve však 1. 1. kalendářního roku, a končí 31. 12.
kalendářního roku.
Platnost Registrace je v průběhu závodní sezony ukončena:
a) vystoupením sportovce z Oddílu, nebo zánikem Oddílu, jehož je sportovec členem, s výjimkou
situace, kdy Sportovec přestoupí do jiného Oddílu,
b) úmrtím sportovce.
Platnost registrace dále končí v případě, že sportovec nemá platnou zdravotní prohlídku pro
výkonnostní sport. Platnost Registrace může být na základě předložení platné zdravotní prohlídky
obnovena.
Platnost Registrace může být dále ukončena z důvodu disciplinárního trestu uděleného sportovci za
disciplinární provinění týkající se účasti na Závodech. Jedná se zejména o závažné porušení sportovních
pravidel, antidopingových pravidel, pravidel fair play atd.

Tato směrnice byla schválena Výkonným výborem ČHS dne 16. 11. 2021 a je platná a účinná od 1. 12. 2021
(registrace sportovců na závodní sezonu 2022), resp. od 1. 1. 2022 (registrace jako podmínka účasti na
závodech).

Jan Bloudek, předseda ČHS
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