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Českomoravská sáňkařská asociace 

 

SOUTĚŽNÍ ŘÁD 
 

Sportovní soutěže patří k nejpřitažlivějším formám činnosti na úseku našeho sportu. 
Jsou vyvrcholením tréninkového úsilí trenérů a sportovců. Jsou významným 
prostředkem dalšího rozvoje sáňkařského sportu.  
Nemistrovské soutěže organizují jednotlivé oddíly a TJ. 
Mistrovské soutěže organizuje Českomoravská sáňkařská asociace (dále ČMSA), 
která pověří uspořádáním některý z oddílů nebo TJ. 
Soutěžní řád je souhrn zásad pro vypisování, pořádání a řízení soutěží v jízdě na 
saních na celém území České republiky. Ustanovení tohoto řádu jsou závazná pro 
všechny registrované členy, sáňkařské oddíly a TJ sdružené v ČMSA. Výklad 
soutěžního řádu provádí Sportovně technická komise (dále jen STK), jeho případné 
změny a doplňky schvaluje výkonný výbor ČMSA.  
Soutěže řízené ČMSA jsou soutěže uvedené ve sportovním kalendáři ČMSA a jsou 
finančně zajišťované z rozpočtu ČMSA.  
     
1. Základní ustanovení 
Sportovní soutěže se uskutečňují podle pravidel sáňkařského sportu vydané ČMSA. 
Pro mezinárodní soutěže platí pravidla mezinárodní sáňkařské federace FIL tj.IRO. 
 
1.1. Podmínkou účasti v soutěži – je platný registrační průkaz ČMSA, potvrzení 
o lékařské prohlídce ne starší 12 měsíců a průkaz zdravotní pojišťovny. 
 
1.2. Věkové kategorie:     mladší žáci           do    12 let 

                                              starší žáci             13 – 14 let 
                                              mladší junioři        15 – 18 let 
                                              starší junioři          19 --  21 let  
                                              dospělí                  22 a výše 
Pro určení věkové kategorie je rozhodující rok narození. 
Při závodech na začátku sezony , tj. v době od 1.7. do 31.12., se zařazuje závodník 
do věkové kategorie, ve které bude startovat od 1.1. následujícího roku. 
Při malém počtu závodníků v dané věkové kategorii může pořadatel, při první poradě 
vedoucích družstev, sloučit kategorie. Pak platí pravidla pro starší ze sloučených 
kategorií. 
U nemistrovských soutěží je možno rozdělit účastníky i do jiných věkových kategorií, 
při dodržení pravidel soutěže povolených pro nejmladší závodníky příslušné 
kategorie. 
 
1.3 Pořádání soutěží 
Pořádání všech soutěží, konaných na území ČR se řídí sportovním kalendářem. 
Sportovní kalendář mistrovských, pohárových a dalších soutěží řízených ČMSA 
vydává STK na příslušnou sezonu ( od 1.7. – 30.6.) 
Sportovní kalendář musí kromě termínů jednotlivých soutěží obsahovat: název 
soutěže, místo a datum konání, pořadatele soutěže a kontakt pro získání rozpisu 
soutěže. 
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Požadavky na zařazení ostatních soutěží do sportovního kalendáře ČMSA pro 
následující sezonu zasílají TJ a oddíly zpravidla do 1 měsíce před konáním VH, která 
tento schvaluje.  
Termíny jednotlivých soutěží obsažených ve sportovním kalendáři a řízených ČMSA 
jsou závazné a je možno je měnit jen se souhlasem STK. 
      
 1.4 Soutěžní disciplíny: 

                                Jednosedadlové saně – všechny kategorie 
                                 Dvojsedadlové saně -   všechny kategorie 
1.5 Startovní čísla – pořadatel určí druh, buď v podobě nátělníku nebo jako nálepky. 
Startovní čísla v podobě nálepek musí být dobře čitelná a nalepená na přilbu.  
Pořadatel určí, na kterém místě na přilbě musí být nálepka umístěna. Ostatní (staré) 
nálepky startovních čísel se musí odstranit. Střídání přilby mezi více závodníky musí 
být nahlášeno vedoucímu závodu před začátkem závodu a startovní čísla se nalepí 
vedle sebe. 
 
2. Sportovní soutěže jednotlivců 

 
Podmínky účasti v jednotlivých soutěžích 
2.1 Přebory oddílů a okresů – účast povolena všem zaregistrovaným 
závodníkům bez omezení, kteří splňují základní podmínku – čl.1.1. 
2.2 Mistrovství regionu (Čechy a Morava) – účast povolena všem registrovaným 
závodníkům, kteří splňují  základní podmínku – čl.1.1. 
2.3 Mistrovství ČR dospělých a juniorů – postupový klíč 
 

 muži ženy junioři 
starší 

juniorky 
starší 

junioři 
mladší 

juniorky 
mladší 

celkem 

Čechy 7 4 7 5 7 5 38 

Morava 6 3 6 4 5 4 28 

celkem 13 7 13 9 12 9 66 

  
  
Při této soutěži se vyhodnocuje zvlášť mistrovství  ČR juniorů  a mistrovství ČR 
dospělých ( včetně juniorů). Dvojice složené z dospělého a juniora se hodnotí jen 
mezi dospělými. Dospělí a junioři jsou losováni společně.  
 
2.4 Mistrovství ČR žactva – postupový klíč 
 

 st.žáci st.žákyně ml.žáci ml.žákyně celkem 

Čechy 10 5 8 3 26 

Morava 10 5 5 3 23 

celkem 20 10 13 6 49 

 
2.5 Organizace mistrovství ČR 
 

Organizátorem Mistrovství ČR  a Mistroství regionů všech věkových kategorií je 
ČMSA.  
Pořadatele jednotlivých mistrovských soutěží určuje STK zpravidla na základě 
nabídky. Mistrovství ČR se uskuteční pro všechny kategorie maximálně 2 x za 
sezonu v následujícím rozsahu: 
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o Letní mistrovství ČR dospělých a juniorů (na kolečkových saních) 
o Zimní mistrovství ČR dospělých a juniorů 
o Letní mistrovství ČR žáků (na kolečkových saních) 
o Zimní mistrovství ČR žáků 
o Letní mistrovství ČR ve startech na startovním trenažeru všech kategorií 
o Zimní mistrovství ČR ve startech na startovním trenažeru všech kategorií  

   
2.6 Kontrolní závody 

 
15 mužů z  MČR dospělých ( podle pořadí 1-15) 
2 náhradníci, v případě neúčasti z hlavní skupiny ( jinak startují jako předjezdci) 
10 žen z MČR dospělých  ( podle pořadí 1-10) 
1 náhradnice, v případě neúčasti závodnice z hlavní skupiny (jinak startuje jako 
předjezdkyně). 
 
2.7 Všeobecné zásady postupu 

2.7.1 doplňování závodníků nad počet závodníků daný postupovým klíčem: 
o členy schválené státní reprezentace ČR, kteří se v době konání postupového 
závodu zúčastnili v rámci reprezentace mezinárodních závodů.  
         2.7.2  doplňování závodníků do celé kvóty: o další v pořadí dle umístění na 
postupovém závodě: v případě nemoci – oznámení o nemoci, lékařské potvrzení 
předloží vedoucí družstva před losováním. O zařazení do postupového klíče pro 
mistrovství ČR  a kontrolní závod rozhodne vedení závodu.  
        2.7.3  dvojice na prvním až třetím místě postupují do závodu ve stejném složení, 
jak si závod vybojovala. Nad směrné číslo se přičtou jednotliví závodníci z první až 
třetí dvojice, kteří nezískali postup v jednotlivcích.  
        2.7.4 S postupujících v kategorii jednotlivců je možnost sestavit jakoukoliv 
dvojici.   
         2.7.5 V kategorii dvojic dospělých na M ČR a v kontrolním závodě je povoleno 
složení dvojic dospělý + junior bez rozdílu pohlaví. 
 
3. Sportovní soutěže družstev – základní ustanovení 
 
3.1 Každý člen družstva musí splňovat základní ustanovení – čl. 1.1. 
3.2 Družstvo se může soutěže zúčastnit pouze při obsazení nejméně dvou kategorií. 
3.3 Je povoleno složit družstvo nejvýše ze dvou oddílů nebo TJ. 
3.4  Složení družstev (kategorie): 2 muži, junioři, starší žáci, mladší žáci 

                                                     1 žena, juniorka, starší žákyně, ml.žákyně 
                                                     1 dvojice dospělých, juniorů,,st.žáků, ml.žáků 
 

3.5 Závodníci startující v soutěži družstev musí být nahlášeni vedoucím družstva 
nejpozději 15 minut po skončení poslední tréninkové jízdy příslušné kategorie.  
3.6 Hodnocení pořadí družstev je určeno celkovým počtem získaných bodů.           
Bodují se všichni závodníci, kteří závod dokončí. U jednosedadlových saní mužských 
kategorií je za 1. místo počet bodů roven počtu zúčastněných družstev ( i neúplných), 
za každé další místo je o bod méně.   U jednosedadlových saní ženských kategorií a 
u dvojsedadlových saní je za 1.místo počet bodů roven dvojnásobku zúčastněných 
družstev a za každé další místo je o dva body méně.   
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4. Mezinárodní závody v rámci reprezentace ČR zajišťuje ČMSA. 

Mezinárodních závodů pořádaných národními federacemi, popř.kluby, se mohou 
zúčastnit i oddíly nebo TJ ČMSA za předpokladu dodržení pravidel IRO. 
 
5. Ostatní závody 

Ostatní závody zaměřené na masový rozvoj sáňkařského sportu zajišťují sáňkařské 
oddíly nebo TJ.  
6. Dopingové kontroly  
Dopingové kontroly jsou prováděny podle „ Směrnice pro kontrolu a postih ve sportu“ 
vydané Antidopingovým výborem ČR. U mezinárodních soutěží se řídí 
Antidopingovým kodexem.  
7. Závěrečné ustanovení 
Tento soutěžní řád byl schválen VV ČMSA dne 13.7.2013. 
 
 
 
 
Miroslav Jelen v.r.                                                 Hušek Drahoslav v.r.  
předseda STK                                                       předseda ČMSA 
 
 
 
 

  
  
 
 
 


