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P R E A M B U L E 

 

Výkonný výbor Svazu zápasu České republiky vydává tuto Směrnici pro udělování 

čestných titulů a ocenění v zápase. Současně stanoví podmínky pro jejich udělování.  

Čestné tituly a ocenění jsou každému jednotlivci či kolektivu SZČR propůjčeny. 

 

1. Mistr (Mistryně) sportu v zápase 

Tento titul může získat sportovec, který splní jedno z těchto kritérií: 

 1 x nominace na OH 

 1 x umístění do 8. místa na ME, MS mužů a žen 

 1 x umístění do 5. místa na ME, MS juniorů a juniorek 

  dlouholetá vysoká výkonnost a zařazení v kádru reprezentantů ČR 

 

 

2. Zasloužilý (-á) mistr (-yně) sportu v zápase 

Tento titul může získat pouze ten sportovec, který se umístil: 

 na OH do 6. místa, 

 na MS, ME mužů a žen do 3. místa. 

 

 

3. Zlatý prsten SZČR 

Tento prsten získá ten sportovec, který získá titul Olympijský vítěz nebo Mistr světa. 

 

 

4. Vzorný(-á) trenér(-ka) 

Pro udělení tohoto titulu musí trenér mimo dobrých morálních vlastností splňovat jedno 

z těchto kritérií a mít podíl na výchově závodníka (-ce) minimálně 2 roky před dosažením 

jeho úspěchu, kterým se umístil: 

 na OH do 10. místa, 

 na MS, ME mužů a žen do 8. místa, 

 na MS, ME juniorů a juniorek do 5. místa,  

 pracuje systematicky jako trenér (-ka) zápasu na různých úrovních minimálně 15 let. 



5. Zasloužilý (-á) trenér (-ka) 

Tento titul může získat ten trenér (-ka), který (-á) splní jedno z kritérií: 

 vede jako osobní trenér minimálně 3 roky před dosažením úspěchu závodníka, který se 

umístil na OH do 5. místa, 

 vede jako osobní trenér minimálně 3 roky před dosažením úspěchu závodníka, který se 

umístil na MS mužů a žen do 3. místa nebo který se umístil na ME mužů a žen do 3. místa. 

 

 

6. Vzorný (-á) rozhodčí 

 Tento titul se uděluje rozhodčímu s kvalifikací nejméně II. třídy, který minimálně 10 

let velmi svědomitě vykonává práci rozhodčího v republikovém měřítku a tím přispívá k 

výchově závodníků a dalších rozhodčích, 

 nebo rozhodčímu, který úspěšně provede zkoušky III. třídy mezinárodního rozhodčího 

UWW a velmi svědomitě vykonává práci rozhodčího v republikovém měřítku. 

 

 

7. Zasloužilý (-á) rozhodčí 

 Tento titul se uděluje rozhodčímu s kvalifikací nejméně I. třídy za minimálně 20 let  

svědomitě vykonávané práce rozhodčího s tím, že aktivně přispívá k získávání a výchově 

dalších rozhodčích a jeho dosavadní práce již byla oceněna titulem „Vzorný rozhodčí“, 

 nebo nositeli minimálně I. třídy mezinárodního rozhodčího UWW za přínos a rozvoj 

českého zápasu na mezinárodním poli. Současně nositel musí velmi svědomitě vykonávat 

práci rozhodčího v republikovém měřítku. 

 

 

8. Ocenění funkcionářské činnosti v zápase 

Za úspěšnou funkcionářskou práci v zápasnickém sportu doma i v zahraničí lze udělit: 

 čestné uznání III. stupně za nejméně 10 let svědomité funkcionářské práce v 

zápasnickém sportu, 

 čestné uznání II. stupně za nejméně 15 let svědomité funkcionářské práce v 

zápasnickém sportu, 

 čestné uznání I. stupně za nejméně 20 let svědomité funkcionářské práce v 

zápasnickém sportu. 

Podle výše uvedeného článku č. 8. může být také oceněna práce kolektivu, oddílu  

nebo skupiny osob, které se výrazně a prokazatelně zasloužily o propagaci českého zápasu 

doma 

i v zahraničí. 

 



 

 

9. Zlatý odznak SZČR 

Za celoživotní nebo zvláště zřetele hodnou práci doma i v zahraničí ku prospěchu a 

prosperitě českého zápasu. 

 

 

10. Způsob podání návrhu 

Písemný návrh na udělení čestného titulu pro závodníky, trenéry, rozhodčí a čestného 

uznání pro funkcionáře může podat kterákoliv fyzická nebo právnická osoba za podmínky, 

že může hodnověrně prokázat splnění výše stanovených kritérií. 

Návrh se podává s příslušnými doklady VV SZČR. 

O udělení čestného titulu a čestných uznání rozhoduje VV SZČR. 

O udělení zlatého prstenu a zlatého odznaku SZČR rozhoduje na návrh VV SZČR Valná 

hromada SZČR. 

Na základě podloženého návrhu, ve zvláště zavrženíhodných případech může VV SZČR 

nebo VH SZČR nositeli čestný titul nebo ocenění odejmout. 

 

 

11. Závěrečná ustanovení 

Výklad, změny nebo doplňky Směrnic, řádů a nařízení Svazu zápasu České republiky 

provádí pouze a výhradně Výkonný výbor Svazu zápasu České republiky. 

 

Tato Směrnice pro udělování titulu SZČR byla schválena VV SZČR dne 26.9.2019 a 

nabývá platnosti dne 1.9. 2019. 

  

 

 

 

Belo SVITEK                                                                                  Mgr. Jiří ŽÁK 

předseda VV SZČR                                                                         předseda OK SZČR 


