
https://www.facebook.com/czechgoalball
mailto:zbarlok@cbsf.cz






 
 

 
4 

 

kluby zajistit, že bude dostatek hráčů pro hru na tréninku. Případně dochází mezi kluby i k dělení 

nákladů na krytí nájmů na tělocvičnu a jiné materiálové vybavení potřebné pro sport.  

Při pořádání goalballové ligy si kluby pomáhají se zajištěním dobrovolníků, rozhodčích a dalších 

organizačních záležitostí. Na klubové úrovni také dochází k půjčování hráčů na mezinárodní klubové 

turnaje, např. na SEGL, přátelské klubové turnaje, otevřenou litevskou ligu aj. 

Mezi kluby existuje samozřejmě zdravá sportovní rivalita a soutěživost, ale nikoliv otevřené 

nepřátelství. Jako všude se i zde objevují určité osobní antipatie, ale mezi hráči a jednotlivými kluby 

se rozbroje neobjevují.  

Jedním z významných problémů spolupráce svazu s klubem GC Perun je vyúčtování finančních 

prostředků týkajících se organizace ligového turnaje v roce 2019, kdy po opakovaných výzvách tento 

klub nedodal potřebné doklady nutné k vyúčtování celé akce. ČSZPS náklady na akci směrem k GC 

Perun neproplatilo kromě odměn pro rozhodčí. GC Perun dále vytváří v českém goalballu velmi 

negativní klima, kdy odmítá spolupráci na úrovni reprezentace, mezinárodní otevřené ligy a zároveň 

je velmi nedůvěryhodným partnerem u některých dárců např. MHMP, kde měl problémy 

s vyúčtováním dotací v roce 2017. Proto VV ČSZPS nechce tento oddíl přijmout do své struktury 

členských klubů, avšak nabízí mu místo spolupráce při organizaci otevřené mezinárodní ligy, pozici 

reprezentačního trenéra atd. GC Perun opakovaně tyto nabídky bojkotuje. 

2. Současný stav goalballu pro nevidomé v ČR (povinně celkem min. 6 bodů pro gestorství)  
 

a) Název mezinárodní autority a počet s uvedením počtu členů (max.1 bod) 
 

ČSZPS je součástí IBSA, která goalball zastřešuje na mezinárodní úrovni. Tento sport se hraje 

minimálně v 60 zemích. Toto číslo jednoznačně ukazuje, jak velká konkurence v tomto sportu je. 

V Evropě se nachází mnoho nejlepších týmů světa.  

 
 

b) Počet SK/TJ, sportovců, trenérů, rozhodčích, dobrovolníků, funkcionářů (max. 1bod) 
 

Seznam aktivních klubů je v tabulce níže. Klíčovou informací je, že v ČR máme aktuálně 5 týmů, které 

však spadají pod tři oddíly, které působí především v Praze. Vedle toho fungují ZŠ a ŠS pro zrakově 

postižené, které se sdružují do žákovské ligy, nemají však samostatnou právní subjektivitu jako 

sportovní klub. Týmy se na školách vytvářejí na základě aktivní práce učitelů tělocviku. 
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Tabulka 1: Seznam aktivních organizací 

Název organizace Počet aktivních týmů v české otevřené lize 

TJ ZORA Praha 2 

BSC Praha 1 

GC Perun* 2 

Celkem 5 

*není členem ČSZPS, z.s. 

Počet aktivních hráčů v obou kategoriích dohromady (dospělí a žáci) odhadujeme aktuálně                       

na cca 30 osob (všechny oční kategorie B1-B3). Důvodem takto nízkého čísla je fyzická a psychická 

náročnost tohoto sportu.  

Díky kvalitnímu evropskému potažmo českému zdravotnictví se kontinuálně snižuje počet jen zrakově 

postižených. Nyní se častěji objevují zrakově postižení, kteří mají ještě nějaké další zdravotní omezení.  

Vzhledem k podobě sportu mají tyto osoby limity, kam se výkonnostně mohou dostat. Bohužel svět 

se za posledních 10 až 15 let v této oblasti významně posunul, že se zmíněnými omezeními je velmi 

obtížné konkurovat na celosvětové úrovni. 

Další příčinou nízkého počtu aktivních hráčů také bývá zdravotní stav samotného zrakově 

postiženého. U některých zrakových postižení hrozí zhoršení při úderu do hlavy, či silných otřesech, 

které se u goalballu rozhodně objevují. Lidé se zrakovým postižením tudíž mají strach hrát, aby 

nedošlo ke zhoršení jejich stavu. 

Posledním významným aspektem je skutečnost, že se jedná o týmový sport, kdy je nezbytné mít 

dostatek zrakově postižených pro hru. Proto dochází k rozvoji tohoto sportu na školách pro zrakově 

postižené, kde se jedná i o aktivitu vhodnou pro tělesnou výchovu. Případně dochází ke sdružování 

hráčů do oddílů, které vznikají ve velkých městech, jakým je například Praha.  

Tento sport podporuje získávání orientace v prostoru, socializaci a budování sebedůvěry, která je pro 

každého jedince velmi důležitá.   

Aktuální počty hráčů, trenérů, rozhodčích, dobrovolníků a funkcionářů: 

• Počet hráčů s přesahem na mezinárodní úroveň: cca 16 

• Počet hráčů na rekreační úrovni: cca 6 

• Počet žáků ZŠ a SŠ: 12 

• Počet trenérů: 5 

• Počet rozhodčích: 5 hlavních rozhodčích, pomocní rozhodčí a dobrovolníci podle potřeby dané 

akce  
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d) Systém organizace soutěží (max.1 bod) 
 

V ČR se organizují aktuálně: 

a) Česká mezinárodní otevřená liga - z 90% bylo financováno z MŠMT v programu Provoz svazu pro 

ZPS a organizace soutěží a zbývající náklady jsou hrazeny jednotlivými kluby   

b) Žákovská liga - financováno z rozpočtu škol a nadačních fondů  

Vzhledem ke snižujícímu se počtu týmů se ČSZPS rozhodl koncem roku 2018, že se liga stane 

otevřenou pro zahraniční a mimosvazové kluby. Cílem bylo zvýšit kvalitu ligy a zajistit dostatek týmů 

pro její zorganizování. Mezinárodní otevřená česká liga se v tomto modelu hrála formou dvou 

dvoudenních kol (sobota a neděle), během které hrál každý s každým. Po těchto dvou kolech se                      

4 nejlepší týmy ze 7 dostaly do Final Four, kde se rozhodlo o vítězi formou semifinále,                          

zápasu o 3. místo a finále. 

Otevřená liga nám zároveň ukázala, že je zapotřebí paralelně mít „Amatérskou ligu“, na které mohou 

hrát i méně kvalitní hráči, aby získávali zkušenosti. Na otevřené lize hrají většinou reprezentanti z ČR, 

Slovenska i Polska (2 hráči týmu BSC Praha, které si financuje z vlastních zdrojů mimo finance                             

z MŠMT, NSA). Proto bylo cílem některých klubů uspořádat amatérskou ligu, která byla prozatím 

odložena vzhledem ke zdravotní situaci v ČR. 2. ročník mezinárodní otevřené české ligy byl loni zrušen 

a letos bude vzhledem k situaci s COVID-19 zkrácen na víkendové kolo včetně Final Four, které se 

odehraje na podzim 2021 a předběžně se ho zúčastní také týmy z Rumunska (jako loni) a nový tým 

z polských Katowic. Plánuje se také účast slovenského týmu z Dubnice, který je v podstatě slovenskou 

reprezentací a pravidelně účastnil naší ligy, ale loni jejich trenér zemřel, takže se hledá nástupce. 

 

e) Spolupráce mezi subjekty uvedených v bodech 1b, 1c (max.1 bod)  
 

Sportovní kluby vzájemně spolupracují a pomáhají si, jak již bylo zmíněno výše až na některé výše 
popsané komplikace nečlenského týmu GC Perun. Dále mohou hráči chodit na tréninky jiných oddílů, 
vyjíždět na zahraniční turnaje, pomáhají si s hledáním dobrovolníků při organizování ligy a propagací 
klubových akcí. Mezi některými probíhá spolupráce na užší bázi, což je díky jejich lokalizaci v Praze. 

 
f)   Spolupráce s ČPV, UZPS nebo dalšími servisními organizacemi (max.1 bod) 
 

UZPS zastupuje ČSZPS na valné hromadě ČUS a při dalších veškerých jednání s ČUS kromě 

ekonomicko-administrativní agendy v rámci provozu sídla ČSZPS. Tuto agendu si ČSZPS řeší s ČUS 

samostatně. ČPV se nepodílí a nefinancuje goalball, protože jde o přímou aktivitu ČSZPS v rámci IBSA. 

Goalball je sice paralympijským sportem, je však v gesci ČSZPS i s ohledem na mezinárodní strukturu 

podle IPC a IBSA. 
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3. Vize na období 2021-2022 (povinně celkem min. 7 bodů pro gestorství)  
 
a) Spolupráce mezi subjekty uvedených v bodech 1 b, 1c (2 body; povinně min. 1 bod) 

 

V této oblasti by měla dále pokračovat spolupráce mezi kluby jako doposud. Jako klíčová témata pro 

dořešení jsou: 

a) Domluvit se na formátu, organizaci a financování amatérské ligy, která jde pod hlavičku klubů. 

Zde nechá svaz klubům volnou ruku. Cílem této ligy je poskládat takové týmy, které budou 

vzájemně konkurenceschopné a dovolí hrát i hráčům, kteří nedosahují vysoké kvality a goalball 

berou čistě jako rekreační činnost. Tato platforma může být také skvělou příležitostí postupně 

zapojovat mladé hráče do dospělácké ligy.  Aktuálně má ligu na starost TJ ZORA Praha, kdy jde 

o první zkušební ročník.  Optimálním formátem je, že každý český klub zorganizuje jedno až dvě 

kola za rok. Financování si zajistí kluby sami, buď přes výzvy NSA určené pro kluby, či jinými 

způsoby.  

b) Jednoznačně se musí kluby domluvit, který hráč patří pod který klub, aby nemohlo dojít 

k zažádání finančních prostředků ze státního rozpočtu dvakrát. Tuto problematiku porušuje 

nečlenský oddíl GC Perun, který nechce respektovat interní směrnice ČSZPS a bez dovolení jiných 

klubů se snaží lákat jejich hráče na přestup nebo jiné formy výhod, které pak nedokáže řádně 

plnit. 

c) Pomoc vytvořit databázi hráčů goalballu (aktivní, rekreačních), trenérů, rozhodčích                                     

a dobrovolníků, aby bylo možné snadněji zajišťovat organizaci goalballové ligy i mezinárodního 

reprezentačního turnaje v Praze a dalších akcí. Tuto činnost by měl mít na starosti administrátor 

ligy, tj. ČSZPS na tuto pozici deleguje danou osobu.  

d) Získávat nové trenéry a dobrovolníky, kteří pomohou s fungováním goalballových týmů. 

Zpracování metodiky goalballu, která nabídne novým i stávajícím trenérům pomoc s přípravou 

goalbalistů. 

e) Vyhledání a zahájení komunikace s některými zahraničními kluby pro získání inspirace                               

o způsobu vedení tréninků, fyzické přípravy a dalších tipů pro rozvoj goalballu v ČR,                              

např. i zapojení do Goalball Academy od evropské goalballové asociace. 

f) Organizační struktura sportovního odvětví (2 body; povinně min. 1 bod) 
 

Goalball prochází v ČR po organizační stránce velkými změnami. ČSZPS vydalo nové Stanovy, které 

upravují způsob fungování sportů pod jeho hlavičkou. Nejvýznamnější změnou je možnost založení 

sportovní komise, která bude odpovědná za goalball v ČR a pomůže svazu s rozvojem tohoto sportu 

a se zajišťováním potřebných organizačních záležitostí. Přesnější popis účelu a cílů sportovní komise 

je ve Stanovách ČSZPS. Podoba nové směrnice bude k dispozici pro všechny sportovní komise na 

podzim 2021. VV ČSZPS schvaluje, doporučuje a odvolává složení sportovní komise pro daný sport. 
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g) Systém organizace soutěží (2 body; povinně min. 1 bod)  
 

Sportovní komise ve spolupráci s ČSZPS bude plánovat tří typy soutěží, které budou ve své podstatě 

na sobě nezávislé, ale umožní hráčům hrát podle jejich výkonnosti. Soutěže budou představovat tři 

ligy a budou vycházet z aktuálního modelu: 

Česká mezinárodní otevřená liga: Tato soutěž bude představovat nejvyšší českou ligu, která bude 

určena především pro dospělé a budou ji hrát nejlepší hráči v ČR. Umožní získávat nové zkušenosti               

a rozvíjet aktuální schopnosti.  Během kalendářního roku se uskuteční dvě kola, které zorganizuje 

některý z klubů hrající tuto ligu. Plánujeme účast 6-8 týmů s českou i zahraniční účastí. Výsledkem za 

2 roky může být vytvoření jakési „středoevropské ligy“, které se budou účastnit kluby z ČR, Polska, 

Slovenska, Rumunska a Maďarska. Na základě výsledků se uspořádá Final Four. Tato liga bude moci 

sloužit reprezentačnímu trenérovi jako možnost sledování hráčů na hřišti, aby si vybral ty nejlepší do 

reprezentace. Ke zvážení zde je i zapojení reprezentace do 23 let, kdy budou mít příležitost hrát 

kvalitní soutěž a získávat zkušenosti. Tato liga se bude financovat z rozpočtu ČSZPS skrze výzvy MŠMT 

a NSA. ČSZPS bude hlavním garantem tohoto typu soutěže i s ohledem na mezinárodní spolupráci se 

zahraničními svazy. 

 

Amatérská liga: Tato liga bude určena pro všechny zájemce o goalball, kteří nedosahují takové kvality, 

aby mohli hrát mezinárodní otevřenou českou ligu. Budou se ji moci účastnit i nejlepší hráči ČR, ale 

budou muset být rozptýleni do týmů tak, aby dali prostor hrát dalším hráčům a spíše je budou 

podporovat a mentorovat během hry. Díky tomu nejlepší hráči budou rozvíjet i své schopnosti vést 

druhé a dívat se na goalball z pohledu trenéra. Liga by se měla skládat ze 4 až 6 jednodenních kol 

podle přihlášených týmů. Ideální představou je, že každý tým uspořádá jedno kolo ligy. Vítězem se 

stane tým, který posbírá nejvíce bodů. Odpovědnost za organizaci a sehnání finančních prostředků 

na zajištění kola ligy bude mít každý klub sám. Plánuje se využívat finančních prostředků z výzvy 

určené pro kluby.  

 

Sportovní komise zde bude fungovat jako dohlížecí orgán. Benefitem této ligy je dát také prostor 

mladým hráčům, kteří ještě nemají na to hrát nejvyšší ligu, ale potřebují získávat zkušenost ze hry. 

Reprezentační trenér zde bude mít příležitost vyhlížet potenciální talenty do reprezentace, ať už 

dospělácké, tak juniorské.  

Žákovská liga: Tuto soutěž je zapotřebí udržet a pokusit se zvýšit počet kol tak, aby každá zapojená 

škola zorganizovala alespoň jedno. Díky tomu se zvýší počet turnajů, na kterých mladí mohou získávat 

zkušenosti. To může pomoci trenérům klubů a reprezentaci do 23 let vyhledávat talenty, které je 

zapotřebí kontinuálně rozvíjet a sledovat. Financování bude zajištěno prostřednictví základních škol, 

sportovních klubů a nadačních fondů. ČSZPS ponechává samostatné rozhodování a 100% financování 

na zúčastněných subjektech.  
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h) Systém organizace reprezentace (2 body; povinně min. 1 bod)  
 

Reprezentace se po špatném výsledku na říjnovém Mistrovství Evropy 2019 skupiny A rozpadla. 

Někteří ukončili kariéru a na rok 2020 nebylo požádáno o žádné finanční prostředky pro její rozvoj, 

protože nebyl zájem sportovců v reprezentaci dále pokračovat. I když proběhla další jednání, výsledek 

pro rok 2021 byl v podstatě stejný, zde bohužel i s ohledem na současnou situaci kolem pandemie 

COVID-19. Bez reprezentace došlo k sestupu českého goalballu do nejnižší skupiny, ze které je čím dál 

náročnější se probojovat do skupiny A a tím i na Mistroství světa a Paralympiádu. Aktuální situace 

s COVID-19 znamenala velký zásah do připraveného harmonogramu všech mezinárodních                                  

a kontinentálních soutěží. 

Aktuálně je zapotřebí nalézt trenéra, který bude spolupracovat se svazem a zároveň sestavit, připravit 

a namotivovat hráče. Tento trenér a asistent by měli mít jasnou vizi, čeho chtějí dosáhnout a podnikat 

kroky pro její naplnění. Na základě výsledků z některých mezinárodních turnajů se rozhodne, jakým 

dalším směrem se má reprezentace vydat. Ovlivní to i možnost žádání o finanční prostředky na 

reprezentaci v rámci podpory NSA. Vzhledem k současné situaci v goalballové reprezentaci ČSZPS 

neplánuje podporovat tým A a tým do 23 let. Výhodou by měla být skutečnost, že mladí sportovci 

budou aktivně zapojeni do reprezentačního A týmu rovnou a mělo by tak dojít k jejich rychlejšímu 

sportovnímu vývoji, aby brzy konkurovali silnějším a zkušenějším hráčům jednotlivých 

reprezentačních týmů. 

 

i)  Spolupráce s ČPV, UZPS nebo dalšími servisními organizacemi (2 body; povinně min. 1) 
  

UZPS se na práci s reprezentací nepodílí. 
ČPV se na práci s reprezentací nepodílí, protože jde o sport, který je součástí IBSA. Tzn. že ČSZPS je 
hlavním administrátorem a servisní organizací pro tento paralympijský sport pro zrakově postižené 
sportovce. 

 

j) Rozvojový program (systém práce s mládeží a novými talenty) (2 body; povinně min. 1)  
 

Práce s mladými sportovci začíná na speciálních základních školách a pokračuje na SŠ a ve sportovních 

klubech. Žáci se zájmem o sport se mohou účastnit každoročních sportovních soustředění, jejichž 

součástí je goalball např. každoroční letní soustředění pro mladé talentované sportovce v Nymburku. 

Výhodou víkendových nebo týdenních soustředění je, že zde mohou být zapojeni i žáci v integraci. 

Speciální základní i střední školy se snaží zájem o goalball podpořit organizováním tradičních 

goalballových turnajů.  Práce s nadějnými mladými ZP sportovci lze podpořit sportovními kluby, které 

mohou tyto aktivity financovat prostřednictvím výzvy TJ/SK pro ZPS a také prostřednictvím různých 

nadačních fondů.  
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k) Mediální koncepce, práce s veřejností (2 body; povinně min. 1 bod)  
 

ČSZPS od 1. 1. 2020 zaměstnává zrakově postiženou osobu na DPP na pracovní pozici PR a marketing, 
v rozsahu 10 až 25 hodin měsíčně. 
ČSZPS pravidelně zveřejňuje na svém webu aktuální informace z akcí, kterých se účastní ZP sportovci. 
V tuto chvíli ČSZPS připravuje spuštění nového webu, který je více aktuální z hlediska dění ve sportu 
pro ZP. 
Probíhá spolupráce s ČT Paralympijským magazínem Rádio Beat, Praha TV, Sport 5. V současné době 
se připravuje další spolupráce s novými mediálními partnery. 
Některé důležité akce jsou komunikovány ve spolupráci s některými vybranými SK a specializovanými 
FB stránkami, ve všech případech formou sociálních médií. 
Některé sportovní kluby pořádájí akce pro veřejnost, jejichž cílem je propagace sportů pro ZP např. 
TJ ZORA Praha akcí „Po slepu“, která umožňuje veřejnosti si zahrát goalball a vyzkoušet další sporty 
pro zrakově postižené. 
 
4. Současné podmínky pro provozování sportovního odvětví (2 body; povinně min. 1 bod pro 
gestorství)  

 

Nejvhodnější podmínky pro tréninky i turnaje v goalballu nabízí sportovní haly s teraflexovým 
povrchem, kterých je však v Praze velmi málo a je náročné na financování. ČZSPS navázal v roce 2018 
spolupráci s provozovatelem haly Jižní Město a Haly 11, kde od stejného roku pořádá turnaj pro 
goalballové reprezentace. Pro ligová kola a tréninky se využívají tělocvičny v běžných ZŠ. Díky 
financím z výzvy Reprezentace ZPS, se koncem roku 2019 ČSZPS podařilo zakoupit nové přenosné 
standartizované goalballové branky, které usnadní organizaci turnajů a tréninků. 
Po sestupu do divize C a následného rozpadu reprezentace a jejího realizačního týmu, nyní ČSZPS 
hledá vhodné řešení, jak znovuobnovit fungování nové reprezentace. 
ČSZPS se snaží podpořit úsilí české reprezentace a organizuje už od roku 2018 mezinárodní turnaj, 
kde mají naši hráči možnost získat další herní zkušenosti s týmy, kteří jsou jejich soupeři na ME divize 
A a B. Turnaje se obvykle účastní 8 -10 týmů z celého světa a podle metodiky MŠMT, NSA má hodnotu 
světového poháru. 
 

 5. Finanční zajištění činnosti (2 body; povinně min. 1 bod pro gestorství)  
 

Goalball je v ČR financován z různých zdrojů od MŠMT, NSA, nadačních fondů, dárců i z vlastních 
zdrojů. V roce 2019 šlo na goalball 2,4 mil. Kč, což bylo nejvíce v historii tohoto sportu v rámci 
předparalympijské sezóny: 

• Mezinárodní turnaj pro goalballové reprezentace v Praze přibl. 800 tis. Kč, MŠMT přispělo díky 

výzvě 4 částkou 511 tis. Kč 

• Finanční prostředky z výzvy 1 - 750 tis. Kč 

• Příspěvek na účast na předparalympijský kvalifikační turnaj v USA přibl. 370 tis. Kč 

• Přípravné turnaje a účast týmu do 23 let na EPYG ve Finsku přibl. 170- 180 tis. Kč 

• Mezinárodní otevřená česká liga přibliž. 70 - 80 tis. Kč 
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• Ostatní náklady související s aktivitami reprezentace a nákupu sportovního vybavení 50 -100 

tis. Kč  

Sportovní kluby se snaží podpořit své členy - reprezentanty a přispívají jim na účast na mezinárodních 

akcí (např. předkvalifikační turnaj v USA).  Pro dofinancování účasti na mezinárodních akcí si hráči 

hledají další zdroje financování (komerční subjekty, nadační fondy atd.) 

V roce 2022 plánujeme uspořádat 3. Ročník mezinárodního turnaje pro reprezentace, na který 

přispělo velmi významně MŠMT díky výzvě 4 v roce 2019. Chceme počkat až se uklidní situace kolem 

pandemie COVID-19. ČSZPS letos ani loni nezařadil goalballovou reprezentaci do výzvy Reprezentace 

ZPS. 

 
6. Priority pro rozvoj sportovního odvětví (2 body; povinně min. 1 bod pro gestorství) 
 

V následujících dvou letech je nezbytné se zaměřit na následující priority: 

a) složení národní reprezentace sloučením U23 a dospělé reprezentace včetně realizačního týmu  

b) dlouhodobá podpora mezinárodní otevřené české ligy s budoucím začleněním více klubů ze 

zahraničí 

c) pokračování v pořádání mezinárodního turnaje pro goalballové reprezentace v Praze   

d) vyhledávat nové trenéry, rozhodčí, dobrovolníky a hráče a rozšířit tak členskou základnu 
 

7. Povinnou přílohou předkládané koncepce jsou základní dokumenty všech     mezinárodních 
sportovních autorit, ze kterých nastavení Koncepce vychází – stačí platný odkaz na webové 
stránky s těmito dokumenty. (2 body; povinně min. 1 bod pro gestorství)  
 

• ČSZPS –   úplný výpis ze spolkového rejstříku 
   https://or.justice.cz/ias/ui/rejstrik-firma.vysledky?subjektId=737873&typ=UPLNY 

 

• ČSZPS – nové stanovy schválené 29. 2. 2019 na NPS 

http://www.sport-

nevidomych.cz/pravni%20predpisy/Stanovy%20spravne%20CSZPS%20z.s.%202019_cistopis.

pdf 
 

• IBSA stanovy 
       https://ibsasport.org/wp-content/uploads/2020/11/175-1-IBSA-Constitution.pdf 

 

• Členství ČSZPS v IBSA 
       https://ibsasport.org/countries/#Europe 

 

 

• IBSA Oční klasifikace manuál 

https://or.justice.cz/ias/ui/rejstrik-firma.vysledky?subjektId=737873&typ=UPLNY
http://www.sport-nevidomych.cz/pravni%20predpisy/Stanovy%20spravne%20CSZPS%20z.s.%202019_cistopis.pdf
http://www.sport-nevidomych.cz/pravni%20predpisy/Stanovy%20spravne%20CSZPS%20z.s.%202019_cistopis.pdf
http://www.sport-nevidomych.cz/pravni%20predpisy/Stanovy%20spravne%20CSZPS%20z.s.%202019_cistopis.pdf
https://ibsasport.org/wp-content/uploads/2020/11/175-1-IBSA-Constitution.pdf
https://ibsasport.org/countries/#Europe


https://ibsasport.org/wp-content/uploads/2020/07/182-1-IBSA-Classification-rules-2018.pdf
https://goalball.sport/wp-content/uploads/2021/01/1218-Rules-2018-2021-IBSA-Goalball-Rules-and-Regulations-Effective-6-May-2020.pdf
https://goalball.sport/wp-content/uploads/2021/01/1218-Rules-2018-2021-IBSA-Goalball-Rules-and-Regulations-Effective-6-May-2020.pdf
https://goalball.sport/wp-content/uploads/2021/04/IBSA-Goalball-rules-and-regulations-2022%202024-revisions-timeline.pdf
https://goalball.sport/wp-content/uploads/2021/04/IBSA-Goalball-rules-and-regulations-2022%202024-revisions-timeline.pdf
https://cs-cz.facebook.com/czechgoalball/

