
CERTIFICAT MÉDICAL DE NON CONTRE-INDICATION À LA PRATIQUE SPORTIVE 
EN COMPÉTITION 

 
LÉKAŘSKÉ POTVRZENÍ O NEKONTRAINDIKACI K PROVOZOVÁNÍ SPORTŮ 

V RÁMCI ORGANIZOVANÝCH SOUTĚŽÍ 
 

Je soussigné(e) ……………………………………………………………………………………...….……………. 
Já níže podepsaný/á 
 

docteur en médecine, demeurant ……………………………………………….....……………………..………... 
lékař(ka) vykonávající praxi na adrese 
 

certifie avoir examiné (NOM et prénom de l’élève) …………………………………………………..…………… 
tímto potvrzuji, že jsem vyšetřil/a (příjmení a jméno studenta) 
 

né(e) le ………………….…….. à ……………………………………………………...……………..……………. 
naroz. dne          v 
 

et n’avoir constaté, à ce jour, aucun signe clinique apparent contre-indiquant la pratique des sports 
suivants en compétition :  
a že jsem k dnešnímu dni nezaznamenal/a žádný zjevný klinický projev kontraindikující provozování následujících 
sportovních disciplín v rámci organizovaných soutěží: 
 

Rayez seulement les sports contre-indiqués 
Škrtněte pouze kontraindikované sporty 

 
SPORTS COLLECTIFS 

KOLEKTIVNÍ SPORTY 
SPORTS DE BALLE 

MÍČOVÉ SPORTY 
AUTRES SPORTS INDIVIDUELS 

DALŠÍ INDIVIDUÁLNÍ SPORTY 
Basketball basketbal Badminton badminton Athlétisme atletika 
Baseball baseball Pelote basque pelota baskická Biathlon biatlon 
Football fotbal Tennis tenis Triathlon triatlon 
Tchoukball tchoukball Tennis de table stolní tenis Cross přespolní běh 
Hockey-sur-gazon pozemní hokej Squash squash Cyclisme, VTT cyklistika, horská cyklistika 
Rugby ragby  Haltérophilie vzpírání 
Volleyball volejbal Tir à l’arc lukostřelba 
 

SPORTS DE PLEIN AIR 
VENKOVNÍ SPORTY Patins à roulettes kolečkové bruslení 

Course d’orientation orientační běh Sports équestres jezdecké sporty SPORTS D’EXPRESSION 
VÝRAZOVÉ SPORTY Golf golf Sports de boules koulařské sporty 

Trampoline skoky na trampolíně Ski alpin alpské (sjezdové) lyžování Sports de quille kuželkářské sporty 
Danse tanec  Ski nordique severské (klasické) lyžování Bike and run bike and run 
Gymnastique gymnastika Escalade horolezectví Pentathlon UNSS pětiboj organizovaný 
G.R.S. rytmická a sportovní gymnastika Spéléologie speleologie francouzskou asociací školních sportovních  
  klubů (UNSS) 

SPORTS DUELS 
SPORTY PRO DVA HRÁČE 

SPORTS NAUTIQUES 
VODNÍ SPORTY 

Technique du cirque cirkusová akrobacie 

Boxe française savate (franc. bojové umění) Aviron veslování  

Boxe box Canoë-kayak kanoistika  

Escrime šerm Natation plavání  

Judo judo Planche à voile windsurfing  

Lutte zápas Voile jachting  

 Surf surfing  

Autres (préciser) Další (upřesněte): 
 

  

NB : Pour les sports ne figurant pas sur la liste ci-dessus et qui nécessitent un examen spécial préalable à la délivrance d’une licence 
(exemple : plongée, vol livre), il convient de se référer à la législation en vigueur dans la fédération concernée.  
NB: V případě sportů, které nejsou uvedeny v této tabulce a které vyžadují předběžné speciální vyšetření za účelem získání oprávnění 
k jejich provozování (např. potápění, seskoky ze vzduchu), je nutné se obrátit na příslušnou sportovní federaci a platná právní nařízení. 

 

 

Fait à ………………………………………, le ………………..……. 
V       dne 
 
Cachet et signature du médecin 
Razítko a podpis lékaře 


