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Statut sportovně technických výborů sportů IPC 
 

I. 
 
Zřízení sportovně technických výborů sportů IPC (STVS) má svůj základ v ustanovení čl. XIV. 
stanov ČPV, který zní: 
 
1. Sportovně technický výbor sportu (dále také jako „STVS“) je výbor plnící funkci řídícího orgánu jednoho ze 

sportů IPC a má na národní úrovni stejnou roli, jakou pro mezinárodní úroveň Sport Technical Committee 
World Para Sport IPC.  

2. STVS jsou zřizovány a o jejich počtu rozhoduje Výkonný Výbor ČPV (dále jen VV ČPV).  
3. VV ČPV je oprávněn zřídit nový STVS v případě, že se některý z dosud neprovozovaných sportů IPC začne nově 

na území ČR provozovat, a to na reprezentační úrovni. 
4. STVS má minimálně 3 členy, a to na pozicích obdobných jako mají STC World Para Sport v IPC, tj. předseda, 

vedoucí klasifikací, vedoucí závodů, vedoucí rozhodování závodů a závodních pravidel. Iniciační návrh na 
seznam členů může dodat gestor paralympijského sportu, a to například z důvodu, že má STK sportu, která 
umožňuje zastoupení i jiných subjektů. Pokud gestor neučiní návrh složení, který reflektuje zastoupení řádných 
členů ČPV prokazatelně provozující daný sport na reprezentační úrovni, výkonný výbor ČPV osloví tyto členy 
se žádostí o kandidaturu člena do STVS.  

5. Člen jednoho STVS nemůže být současně členem v jiném STVS. 
6. Funkční období členů STVS je 4 roky nebo na paralympijské období letních paralympijských her. 
7. Zástupce každé STVS je oprávněn účastnit se zasedání ČS s právem poradním. 
8. Organizační řád STVS vypracovává STVS v součinnosti s orgány a sekretariátem ČPV a schvaluje jej VV ČPV. 
 
 

II. 
 
STVS je řídícím orgánem paralympijského sportu, který je aktuálně zastřešen Mezinárodním 
paralympijským výborem (IPC). STVS jsou složeny ze zástupců organizací, které tento sport na 
území ČR provozují anebo gestorů ustanovených Národní sportovní agenturou (NSA) pro daný 
sport. STVS se zřizují pouze u sportu, který je v ČR aktuálně provozován na úrovni 
reprezentační činnosti a má gestora ustanoveného NSA. 
 
Každý STVS má od výkonného výboru (VV) ČPV mandát k tomu, aby sport, který řídí, byl zcela 
v jeho gesci v rozsahu činností popsaných v tomto statutu. 
 
 

III. 
 
Jednotlivé STVS jsou zřizovány a rušeny usnesením VV. 
 
 

IV. 
 
O složení členů každé STVS rozhoduje VV z řad kandidátů nominovaných gestory pro daný 
sport, organizacemi provozujícími daný sport na území ČR nebo jednotlivými členy VV, pokud 
by počet kandidátů nedosahoval min. počtu členů STVS. Min. počet členů každé STVS je 3, 
nicméně s ohledem na počet nominovaných kandidátů může VV rozhodnout o vyšším počtu. 
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IV. 

 
V každé STVS musí být zřízeny min. tyto funkce: 

i. předseda 
ii. koordinátor klasifikací,  
iii. koordinátor soutěží,  
iv. koordinátor rozvoje sportu 

O obsazení funkcí rozhoduje VV po předchozím projednání se všemi členy STVS. 
 

V. 
 
Hlavní činnosti STVS jsou rozděleny do těchto oblastí: 
 

i. Zdravotní klasifikace a antidoping; 
ii. Organizace soutěží v České republice; 
iii. Sportovní reprezentace. 

 
Zdravotní klasifikace a antidoping 

 
STVS rozhoduje a nese odpovědnost za systém a fungování národních zdravotních klasifikací 
daného sportu v souladu s mezinárodními pravidly a rozhoduje o zařazování sportovců podle 
jejich postižení. STVS je oprávněna v souladu s mezinárodními pravidly zřizovat výjimky 
z mezinárodních klasifikačních pravidel (např. z důvodu zajištění dostatečného počtu 
sportovců v týmovém sportu – para hokeji).   
 
STVS vykonává dohled nad dodržováním pravidel antidopingu, vč. zajištění případných TUE 
(terapeutických výjimek). 
 

Organizace soutěží v České republice 
 
STVS koordinuje organizace a systém soutěží a závodů na národní úrovni s cílem rozvoje 
sportovní výkonnosti sportovců a podpory zapojení nových sportovců. 
 

Sportovní reprezentace 
 
STVS navrhuje a rozhoduje o složení reprezentačního týmu daného sportu, vč. realizačního 
týmu, a to na jednu reprezentační sezónu, zpravidla na kalendářní rok.  
 
STVS zajišťuje administraci sportovních přihlášek na mezinárodní sportovní akce.  
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VI. 

STVS jsou povinny spolupracovat a koordinovat svoji činnost s ČPV, zejména s jeho sportovním 
úsekem. 

STVS jsou povinny pravidelně informovat VV o své činnosti. 

STVS jsou povinny spolupracovat s lékařskou komisí ČPV.  

STVS navrhují svého zástupce do rady sportovců ČPV, a to dle platných nominačních kritérií. 

VV si vyhrazuje právo činnost STVS při neplnění činností a povinností stanovených tímto 
statutem kdykoliv částečně či zcela pozastavit či ukončit. 

VV činnost STVS ukončí za situace, kdy daný sport získá na mezinárodní úrovni své vlastní 
zastoupení. 

Schválil Výkonný výbor ČPV dne: 22. března 2022 


	Statut sportovně technických výborů sportů IPC
	Zdravotní klasifikace a antidoping
	Organizace soutěží v České republice
	Sportovní reprezentace


