
Všeobecný sportovní řád



Všeobecný sportovní řád

• typy podniků – mistrovství ČR, přebory, poháry, volné 
podniky (+ ročenka str. 86)

• národní / mezinárodní – výsledky držitelům licence AČR / 
všem

• odložení nebo zrušení podniku
• pořadatel nebo MS AČR
• na vědomí VV, sdělit delegovaným činovníkům, přihlášeným 

jezdcům
• změnu termínu schvaluje VV

• jmenování a delegování činovníků
• ředitel a lékař navrhován pořadatelem
• delegovaní činovníci navrhováni VV a komisemi
• nemožnost účasti 48 hodin sekretariátu MS AČR



Všeobecný sportovní řád

• neslučitelnost funkcí – výjimka činovník pro životní prostředí
• názvy soutěžících a týmů

• ředitel a časoměřič odpovídá na svém úseku činnosti
• na veškerých listinách (výsledky, program, atp.)
• pouze držitelé platné licence týmu / soutěžícího
• uvádění nelicencovaných není dovoleno
• je povinností jezdce uvést tyto údaje v přihlášce a TK



Ředitel podniku

• odpovědný za řízení a průběh podniku
• nemůže být členem jury s hlasovacím právem
• povinnosti:

• předkládá – startovní listinu, pojištění
• ověřuje – přítomnost činovníků, připravenost zdravotní služby
• přesvědčuje se – totožnosti jezdců a spolujezdců, zákazy činnosti
• odložení startu z bezpečnostních důvodů, vyšší moci
• zabránění startu jezdci, nařízení odstoupení jezdce
• nařizuje opuštění dráhy, okruhu, trati
• zajišťuje dodržování řádů
• soustřeďuje zprávy
• dává souhlas činovníkům k opuštění závodiště



Časoměřič
• zúčastňuje se všech zasedání jury, nemá 

hlasovací právo
• zpracovává s hlavním technikem startovní 

listinu
• kromě výsledků podniku, zpracovává i 

průběžné/konečné výsledky a předkládá je na 
závěrečné jury

• na závěrečné jury předává řediteli kompletní 
zpracované výsledky

• opouští závodiště na základě souhlasu 
ředitele

• uzavírá smlouvu s pořadatelem, není 
delegován



Činovník pro životní prostředí

• na všech mistrovských podnicích
• nemá hlasovací právo, zúčastňuje se všech zasedání jury
• zpracovává zprávu – protokol z podniku



Jury

• pro M ČR a MM ČR 3-členná jury dle VSŘ, TZM 2-členná dle 
N031

• pokud jury 2-členná pak i člen jury držitel SK I. KT
• nejvyšší orgán z hlediska řízení podniku
• nese odpovědnost pouze vůči sportovní autoritě
• veškerá civilní i zákonná odpovědnost je na pořadateli
• může schválit změnu ZU nebo programu – prováděcí 

ustanovení
• nemůže měnit nebo doplňovat předpisy MS AČR



Jury

• je jediná oprávněná rozhodovat o protestech na podniku 
s výjimkou práva odvolání

• musí stanovit sankce podle podmínek uvedených 
v Disciplinárním a arbitrážním řádu

• je oprávněna na žádost ředitele schválit změny okruhu nebo 
tratě, předčasně zastavit nebo zrušit část nebo celý podnik 
z bezpečnostních důvodů nebo z důvodu „vyšší moci“

• všechna rozhodnutí se musí okamžitě zveřejnit s uvedením 
času

• zápisy ze zasedání



Předseda jury

• odpovídá za rozhodnutí jury
• vede zasedání jury, svolává mimořádné zasedání
• rozhoduje o přítomnosti dalších osob (delegáti, atp.)
• provádí kontrolu a nechává schvalovat dokumenty
• podepisuje výsledky a dokumenty
• informuje bez odkladu sekretariát MS AČR o vážných 

zraněních a nedořešených protestech



Sportovní komisař

• Nahrazuje jury
• Má stejné pravomoci a povinnosti



Účastníci podniku

• jezdec
• zákonný zástupce jezdce mladšího 18ti let
• spolujezdec
• lyžař
• doprovod
• soutěžící / manažer týmu



Účastníci podniku - věk jezdce

• spodní věková hranice je dána dnem narození
• horní hranicí je konec kalendářního roku, v němž jezdec 

maximálního věku dosáhne



Účastníci podniku - věk jezdce

• ročenka, strana 69



Licence

• jezdce, spolujezdce, lyžaře
• činovníka
• soutěžícího či týmu
• licence, které byly odejmuty, musí být neprodleně vráceny 

na sekretariát MS AČR
• https://is.autoklub.cz
• návod na webu: 

https://www.youtube.com/watch?v=oQvs13G60qc

https://is.autoklub.cz
https://www.youtube.com/watch?v=oQvs13G60qc


Organizace podniku

• žádný sportovní podnik nemůže být uspořádán bez všech 
nezbytných oznámení / povolení místních úřadů

• za jejich zajištění je odpovědný ředitel
• 30 dnů před podnikem zaslat Zvláštní ustanovení (ZU) na MS 

AČR s dokladem o platbě zápisu, musí odpovídat oficiálnímu 
vzoru na webu AČR

• změny ZU před konáním podniku na MS AČR
• oficiální dokumenty s logem AČR



Oficiální program

• musí obsahovat
• seznam jezdců s názvy týmů, 

případně FMN
• časový harmonogram
• jmenný seznam ředitelství závodu 

a odpovědných oficiálních 
činovníků

• logo AČR
• prohlášení o nutných opatřeních 

s ohledem na ochranu životního 
prostředí a bezpečnost



Oficiální program



Desatero diváka
• Pamatujte, že závodu přihlížíte na vlastní nebezpečí
• Zdržujte se pouze v prostorách vyhrazených pro diváky a nevstupujte do zakázaných pásem
• Jste na motoristickém podniku - mějte své děti pod dozorem, nesete za ně plnou odpovědnost
• V zájmu své bezpečnosti respektujte pořadatele a dbejte všech jejich pokynů, respektujte 

příslušníky policie a bezpečnostních služeb, akceptujte prosím všechna bezpečnostní opatření
• Každá jízda končí až po dojezdu posledního jezdce do depa. Buďte proto opatrní i po 

odmávnutí vítězů v cílovém prostoru a nepřecházejte přes trať
• Neničte zařízení závodiště, ploty, označení prostorů, zeleň na závodišti i v okolí a na 

parkovištích.
• Parkujte svoje vozidla a motocykly na místech k tomu vyhrazených
• Vstupenky či visačky noste viditelně a na požádání pořadatelů je předložte ke kontrole
• Depo je volně přístupné, při jeho návštěvě však buďte ohleduplní k jezdcům i k sobě navzájem
• Udržujte všude čistotu a pořádek, odpadky soustřeďte do nádob a prostor k tomu určených
• Myslete na postižené diváky a nebraňte jim blokováním výhledu na trať
• Používejte vodítka na psy



Přejímky

• jezdec je povinen na požádání předložit doklad totožnosti 
(OP či ŘP)

• jezdci mladší 15-ti let průkaz zdravotní pojišťovny
• administrativní přejímku provádí pořadatel, odpovídá ředitel
• přihláška musí být podepsána
• technickou přejímku provádí a zodpovídá za ní delegovaný 

technický komisař
• maximálně dva motocykly od stejného výrobce a stejného 

typu
• zákaz kamer na přilbě, vyjma seriálů s promotérem



Bezpečnost

Bezpečnost podniku (jezdců, diváků i činovníků) 
musí být jedním z hlavních úkolů pořadatele.



První pomoc

• Dle lékařského řádu
• Ročenka, str. 65



Protipožární opatření

• organizace parkoviště jezdců s ohledem na průjezd vozů 
hasičů a záchranné služby

• zajištění dostatku hasicích přístrojů
• dodržování zákazů kouření


