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SPORTY BĚŽNÉ 

aerobik; atletika; badminton; baseball; basketbal; bruslení na ledě; curling; cyklistika; florbal; fotbal; footbag; golf; hasičský sport; 
házená; horské kolo (ne sjezd); in-line bruslení; raft, kajak nebo kánoe stupně obtížnosti WW1;  kickbox – aerobik (kondiční); nízké 
lanové překážky do 8 m; lyžování po vyznačených trasách; nohejbal; orientační běh; paintball; plavání; plážový volejbal; 
snowbording  po vyznačených trasách; softbal; squash; stolní tenis; šerm sportovní (klasický); šnorchlování; tenis; treking; 
veslování; vodní lyžování; vodní pólo; volejbal; vysokohorská turistika na značených cestách bez nutnosti použití horolezeckých 
pomůcek na Via Ferrata stupně obtížnosti A; žonglování a podobné sporty obdobného stupně nebezpečí. 

alpinismus do stupně obtížnosti IV. UIAA; akrobatický tanec; americký fotbal; amatérský box; bouldering; canyoning do stupně 
obtížnosti C3; powerkiting (buggykiting, snowkiting, kiteboarding s výjimkou wave ridingu); cyklokros, cyklotrial (trial); freeskiing 
(freeride, freestyle); hokej lední, hokej pozemní; jízda na koni s výjimkou dostihů; jízda na raftu, kajaku a kánoi stupně obtížnosti 
až WW3 včetně; jízda na vodním banánu; minibike, minikáry, motokáry; monoski; ragby; rekreační potápění s použitím 
samostatných dýchacích přístrojů s instruktorem do míst s hloubkou do 10 metrů; rychlobruslení na ledě; saně, boby, 
snowtubbing na vyznačených trasách; sjezd na horských kolech do stupně obtížnosti C; skialpinismus do obtížnosti S3 
(sklon do 40°);  skateboarding; surfing, windsurfing, vodní lyžování; vysoké lanové překážky; vysokohorská turistika typu
Via Ferrata stupně obtížnosti B až D; wrestling a podobné sporty obdobného stupně nebezpečí. 

aikido, judo, teakwondo, kickbox (a jiné bojové sporty); akrobatické lyžování; automobilové a motocyklové závody, při kterých se
nedodržují pravidla provozu na pozemních komunikacích; base jump; bezmotorové a motorové létání všeho druhu; horolezectví 
(pokud není zařazeno mezi běžné nebo rizikové sporty); jízda na raftu, kajaku a kánoi nad stupeň obtížnosti WW3; kaskadérství; 
koňské dostihy; lezení po ledopádech, icebreaker; lov exotické zvěře; mořský jachting nad 3 km od pobřeží; potápění s použitím 
samostatných dýchacích přístrojů bez instruktora nebo do míst s hloubkou větší než 10 m; rodeo; skoky a lety na lyžích; 
snowrafting; sportování a trénování v extrémních podmínkách; sporty spojené s užíváním motorového dopravního prostředku; 
vysokohorská turistika nad 5 tis. m nadmořské výšky a další extrémní a adrenalinové sporty neuvedené v kategorii rizikových 
sportů.

SPORTY RIZIKOVÉ 

SPORTY NEBEZPEČNÉ (extrémní)

Sporty uvedené v této kategorii
je možné připojistit 

Sporty uvedené v této kategorii
není možné pojistit 


