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Pravidla pro přijímání a vyřazování sportovců do CISKO, z.s. (2017) 

 

 

Zásady pro zařazování sportovce do CISKO : 

 Do CISKO budou zařazování sportovci z olympijských sportů, kteří splní předepsaná 

kritéria a jsou členy TJ,SK a jejich oddílů, registrovaných dle Zák.83/1990 Sb., resp. 

Nového Občanského zákoníku, se sídlem a působností  na území Olomouckého kraje.  

 O zařazení do CISKO žádá písemně příslušná TJ, SK, společně se zařazovaným 

sportovcem. 

 Věková hranice pro zařazení sportovců je stanovena  v rozmezí 14 – 21 let    

     (resp. do dovršení juniorského věku v daném sportovním odvětví).    

.     U nezletilých sportovců je nezbytný souhlas rodičů nebo jiných zákonných    

      zástupců sportovce. 

 V mimořádných případech mohou být zařazeni i sportovci neolympijských sportů, pokud 

splňují předepsaná kritéria. 

 Do CISKO nebudou zařazováni sportovci, kteří jsou v TJ, SK a jejich oddílech tzv. 

„vlajkových lodích“ podporovaných z Olomouckého kraje, nebo jsou členy sportovních 

center MŠMT, MV a MO. 

 

Kritéria pro zařazení sportovců do CISKO: 

 Umístění na 1.-3. místě v přebornických soutěžích jednotlivců ČR v kategoriích dospělých, 

juniorů, dorostu, žactva. 

 Zařazení na seznamu reprezentace ČR ve věkových kategoriích dospělých, juniorů, příp. 

dalších dle kritérií sportovních svazů. 

 Umístění na předních místech v soutěžích MS, ME, SP či Světové universiády jsou 

podpůrným kritériem pro zařazení sportovce. 

 

Další ustanovení : 

 Podmínkou zařazení sportovce do CISKO je odpovídající zdravotní stav sportovce, 

potvrzený tělovýchovným lékařem, vystaveným aktuálně v roce 2017. 

 O zařazení sportovce do CISKO rozhoduje představenstvo CISKO z.s., seznam zařazených 

sportovců je veřejný a je k dispozici VH CISKO z.s. a na webové stránce www.cisko.cz  

 Zařazení do CISKO je potvrzeno smlouvou mezi CISKO z.s. a sportovcem, smlouva je 

potvrzena i navrhovatelem (klubem). 

 Termín  zařazování sportovců do CISKO, z.s. je v roce 2017 stanoven na 1.5.2017  

 Na zařazení sportu či sportovce do systému CISKO z.s. a přidělení příspěvku není právní 

nárok. 

 

Postup pro zařazování sportů do CISKO : 

 V návaznosti na dosahované výsledky při soutěžích v ČR a  v mezinárodních soutěžích 

v olympijských, mimořádně i v neolympijských sportech sportovci Olomouckého kraje  

mohou navrhovat zařazení příslušného sportovního odvětví do systému CISKO : - TJ a SK, 

-  sportovní oddíly a představenstvo CISKO. 
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 Podaný návrh musí obsahovat tyto náležitosti: 

o Rozbor členské základny sportovního odvětví a trenérského zázemí  vč. trenérské 

kvalifikace 

o Možnosti tréninkových prostorů 

o Materiální podmínky pro přípravu sportovců 

o Výkonnostní výhled sportovců – uchazečů o členství v CISKO 

o Předpokládané roční náklady pro navrhované sportovce 

 

 

Vyřazení sportu či sportovce ze systému CISKO z.s. : 

 O vyřazení sportu či sportovce z CISKO z.s. rozhoduje představenstvo CISKO z.s. na 

základě pravidel, schválených valnou hromadou. Důvodem ukončení členství sportu či 

sportovce může být : 

o Neplnění zásad a kritérií pro členství z výkonnostních, věkových či zdravotních 

důvodů 

o Hrubé porušení povinností člena CISKO z.s. dle smlouvy  

o Výpověď sportovce   

 

 

 

 

Za představenstvo CISKO, z.s.                                             V Olomouci 20.3.2017 

       Jaroslav Novák, v.r. 

   předseda představenstva                                         

 


