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Memorandum o vzáiemné spolupráci a delegování pravomocí

Na základě dlouhodobého a progresivního rozvoje střeleckých disciplín sportovců s tělesným
a zdravotním postižením v Čn a také na základě stanoviska Národní sportovní agentury (dále
jen ,,NSA"), rozhodlo vedení Českého střeleckého svazu z.s. (dále jen ,,ČSS") delegovat
veškerou činllost a aktivity týkajících se zdravotně postiienýgh sportovců (dále jen ,,ZPS") do

vrýtučné působnosti České střelecké asociace hendiképovanýtn z.s. (dále jen ,,CZDSA"), která

byla pro tyto účely zřízenajako střešní organizace s celostátní působností pro ZPS. ČSS jako

národní sportovní. autorita v ČR pro střelbu, garantuje CZDSA zprostředkování veškerých

komunikačních i administrativních úkonů na mezinárodní úrovni, zejména interakci
s lnternational Shooting Sport Federation (dále jen ,,!SSF").

NSA ustanovila CZDSA jako Gestora sportu pro oblast parastřelby na základě vyhodnocených
Koncepcí pro jednotlivé druhy sportů pro zdravotně postižené sportovce dle Yýzvy č.j.: NSA-

OO98l202LlDl4 ze dne 10.6.2O23. v to v souladu se Strategickým plánem rozvoje parasportu

v ČR na roky 2020-2022. V této souvislosti má CZDSA realizovat komplexní strategii systému
parastřelby s nastav,ením demokratických, transparentních a rovných podmínek pro všechny
cílové skupiny ZPS. RozhodnutíNSA o ustanovení CZDSA Gestorem sportu bylo zveřejněno dne

LLL.202I na stránkách NSA, podkategorie Parasport.

CZDSA bude s ČSS úzce spolupracovat na rozvoji parastřelby v ČR zejména v těchto oblastech:

. zabezpečení sportovní, tělovýchovné, organizační a servisní funkce dle registrovaných
stanov Čss a czosR,

l organizace, řízení, působenía rozvoj parastřelby ZPS na území ČR,



t organizace národních, systémových a mistrovských sportovních soutěžípro zps - pořádání

celostátních národních i mezinárodních akcípro ZPS,
. zajištění podpory sportovní reprezentace ČR v parastřelbě,
. pořádání akcí směřujících k rozvoji sportovních disciplín parastřelby, náborových a

propagačních akcí určených pro ZPS,
. spolupráce s mezinárodními sportovními svazy a federacemi pro jednotlivé sportovní

disciplíny parastřelby,
. šíření pravidel, technických parametrů soutěží či úpravu sportovišť pro ZPS,
. vzdělávací činnosti a doškolování pracovníků v rámci sportu zps,
. rozvoj metodiky a systému školenítrenérů, rozhodčích a technických delegátů parastřelby,
. budovánísítě kvalifikovaných trenérů parastřelby,
. antidopingovýprogram,
. zajištění kooperace odborných komisí řízených ČSS a CZOSn
. pozitivní propagace střelby a parastřelby cestou veškerých dostupných médií.

Memorandum o vzájemné spoluprácia delegování pravomocínabývá účinnosti dnem podpisu
obou stran.
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