
Prováděcí pokyny ČSC  
k pravidlu odstavce II článku 2 Licenčního řádu ČSC 

 

                                                

 

Znění pravidla Licenčního řádu ČSC odstavec II článek 2,: 

 

„Držitel licence ČSC se nesmí zúčastnit žádného závodu, který není zapsán do kalendáře 

ČSC, kontinentálního nebo světového kalendáře nebo který není uznaný některou národní 

cyklistikou federací, kontinentální federací nebo UCI. 

ČSC může udělit zvláštní výjimky z tohoto ustanovení pro některé závody nebo soutěže, 

pořádané na území České republiky.“ 

 

je dále upravováno těmito prováděcími pokyny ČSC a vztahují se k němu následující 

výjimky. 

 

 

I. VÝJIMKY Z PRAVIDLA PRO DRŽITELE LICENCÍ ČSC 

 

Prezídium ČSC schválilo generální výjimku z tohoto pravidla pro kategorie mladší žáci, starší 

žáci, kadeti a masters. 

Dále se závodů, které nejsou zařazeny v kalendáři ČSC, kontinentálním nebo světovém 

kalendáři, mohou zúčastňovat držitelé licencí hobby (licence CFA – Cycling for all); na tuto 

licenci však není možné startovat na pohárových, mistrovských a mezinárodních soutěžích. 

 

 

II. ŽÁDOSTI O UDĚLENÍ VÝJIMKY POŘADATELŮM ZÁVODŮ, KTERÉ NEJSOU 

V KALENDÁŘI ČSC 

 

Pořadatelé veřejných závodů – závodů, které nejsou zapsány v kalendáři ČSC a mají zájem, 

aby na jejich závodech startovali držitelé závodních licencí ČSC, mohou požádat Prezídium 

ČSC o udělení výjimky za následujících podmínek: 

 

1. Žádosti k Prezídiu musí být zaslány v písemné formě v originále, spolu 

s propozicemi závodu a s dokladem o složení poplatku ČSC ve výši 5.000,- Kč. 

Žádosti musí být zaslány minimálně 40 dní před pořádáním daného závodu. 

 

2. Žadatel musí zajistit místnost pro antidopingové odběry v souladu s pravidly ČSC a 

Směrnicí pro kontrolu a postih dopingu v ČR, kterou vydal Antidopingový výbor ČR 

pro případ, že by na závod přijeli antidopingoví komisaři. 

 

V případě, že Prezídium žádost neschválí, poplatek v plné výši bude vrácen žadateli. 

 



III. ZÁVODY ZAŘAZENÉ V KRAJSKÝCH KALENDÁŘÍCH 

 

Držitelé licencí se mohou účastnit závodů zařazených v kalendáři krajských svazů, pokud tyto 

soutěže splňují následující podmínky (zodpovídá krajský svaz): 

 

1. Pořadatel závodu se musí řídit pravidly ČSC a sportovně-technickými směrnicemi 

příslušné disciplíny, které jsou zveřejněny v sekci administrativa na webových 

stránkách ČSC. 

 

2. Pořadatel závodu musí zajistit místnost pro antidopingové odběry v souladu 

s pravidly ČSC a Směrnicí pro kontrolu a postih dopingu v ČR, kterou vydal 

Antidopingový výbor ČR. 

 

3. Propozice závodu musí být schváleny STK kraje (popřípadě pověřenou osobou 

komise ČSC příslušné disciplíny). 

 

Krajské svazy zašlou kalendáře se závody, splňující tyto podmínky na sekretariát ČSC 

nejpozději do 28.2. příslušného roku na předepsaném formuláři ČSC (formulář bude krajům 

zaslán po vyžádání na sekretariátu ČSC). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 __________________________ 

 JUDr. Marian Štetina 

      prezident svazu 

 

 

 

Schváleno Prezídiem dne 13.3.2012  


