Př{loha č. L

FříÍoha ke srnlouvě mez! českým olynrpijsbýrm výborern a lmterigrarm, o. 5. - seznam provozovate{ů

čes}<ý svaz

tělesné vryýchory, o. s.

Zátopkova 100/2
760 L7 Praha 6 - Strahov

|Č:00469548
Sdružené subjekty:

Národní sportovní svazy - český atletický svaz, Český badmintonový svaz, česká basketbalová
federace, o.s., český svaz bobistů a skeietonistů, Česká boxerská ascciace, český svaz cyklistiky,
Fotbalová asociace českérepubliky, český minigo|fový svaz, český svaz házené, český horo|ezecký
svaz, o.s., českýsvaz jachtingu, Česká jezdecká federace, o.s', Český svaz juda, o.s', český svaz

kanoistů, český lrasobruslařský svaz, česká asociace extrémníchsportů, Svaz kulturistiky a fitness čR,
česká kuželkářská a bowlirrgová federace, českýsvaz ledního hokeje, český lukostřelecký svaz, Svaz
lyžařů českérepubliky, o.s., český svaz moderní gymnastiky, Český svaz moderního pětiboje, o's.,
Svaz národní házené, český nohejbalorný svaz, o.s., Český svaz orientačních sportů, český svaz

plaveckých sportů, český svaz pozemního hokeje, česká rugbyová unie, český svaz rychlobruslení,
českomoravská sáňkařská asociace, o.s', česká gymnastická federace, česká asociace stolního tenisu,
Šachorný svaz ČR, o.s., český šermířský svaz, český tenisový svaz, o.s., Český veslařský svaz, český

volejbaiový svaz, Český svaz vodního lyžování, česká asociace amerického fotbalu, český svaz
vzpírání,Svaz zápasu čR, Česká softballová asociace, Český svaz metané, česká unie kolečkových
bruslí, česká triatlonová asociace, česká asociace univerzitního sportu, Českomoravský svaz
hokejbalu, Český svaz akrobatického Rock and Rollu, čEský svaz rekreačníhosportu, českýsvaz
vodního rnotorismu, česká asociace sportu psích spřeženť Česká asociace squashe, o.s., Český svaz
curlingu, český svaz Taekwon_Do lTF, českomoravský billiardový svaz, česká golfová federace
Český korfbalový svaz, český svaz jógy, český svaz vodního póla, česká baseballová asociace
česká florbalová unie, o.s., českýsvaz silového trojboje, o.s., Asociace rádiového orientačního běhu
čR, českýsvaz skibobistů, český svaz kuší,česká Muay -Thai asociace, o's., Česká asociace pétanque
klubů, česká lakrosová unie, o.s., česl<á unie bojornich urnění, Unie zdravotně postižených sportovců
čR, Horská služba ČR,o.s., česká asociace cheerleaders
Sportovní kluby a tělor,nýchovné jednoty, které se prokáŽíevidenčním listem čsTV
okresní sdruŽení čsTv, které se prokážílicencí vydanou čsTV, organizačníjednotky (14 krajských
organizacíčsw1, které se prokazují registračnímlistem ČSTV
Sdruženísportovních svazů českérepubliky, o. s.
U Pergamenky 3
170 00 Praha 7

lČ00774262
SdruŽené subjekty:

Aeroklub českérepubliky, Česká asociace akademických technických sportů, Český kynologický svaz,
Český radioklub, Český svaz biatlonu, Moravskoslezský kynoiogický' svaz, Svaz branně technických
sportů čR, svaz českých potápěčů,Svaz modelářů českérepubliky, Svaz potápěčů Nloravy a Slezska,

