Cestovní pojištění

Seznam sportů bez navýšení základních sazeb

Aerobic
Airsoft - moderní druh vojenského sportu podobný paintballu,
místo munice s barvou se v něm však používají malé plastovokeramické kuličky
Atletika
Aqua aerobic - aerobic provozovaný ve vodě
Badminton
Baseball
Basketbal
Běh na lyžích po vyznačených trasách
Biatlon
Boccia - jedná se o rekreační sport určený lidem s tělesným postižením, kteří jsou odkázání na invalidní vozík.
Jedná se o modifikaci klasických her (bocce, boules, pétanque,
lawn bowling).
Bouldering - druh lezení, provozovaný bez lana na malých skalních blocích nebo nízkých skalách několik metrů nad zemí
Bowling
Bruslení na ledě
Buggykiting - spočívá v jízdě na speciálně sestrojeném vozítku
buggy (též „bugina“ nebo „kitebuggy“), za využití tažného draka
Bumerang
Bungee running - běhání s gumovým lanem připevněným
na zádech. Jedna nebo více paralelních drah, kdy má účastník
gumové lano, které musí natáhnout co nejdále.
Bungee trampolin - konstrukce skládající se z trampolíny spojené
se dvěma výškovými sloupy, které jistí účastníka gumovými lany
Curling - týmový sport, ve kterém se hráči snaží dopravit po ledu
své kameny co nejpřesněji do vyznačeného prostoru
Cyklistika
Cyklokros
Dětské tábory bez sportovního zaměření a se sportovním zaměřením z této skupiny činností
Dragboat - dračí lodě, pádlování
Duatlon - jedná se o atletickou disciplínu, která se skládá z běhu,
kola a opět z běhu.
Fitness a bodybulding
Florbal
Fotbal
Footbag - neboli hakisak, malý měkký míček, se kterým se dají
pomocí kopů předvádět triky
Frisbee
Goalball - kolektivní míčový sport provozovaný zejména nevidomými a slabozrakými sportovci. Hráči při hře používají klapky
na oči, aby se vyrovnal stupeň ztráty zraku. K určení pozice
míče na hřišti využívají sluch. Z toho důvodu jsou uvnitř míče
rolničky, které při jeho pohybu zvoní.
Golf
Hasičský sport + cvičení záchranných sborů
Házená
Hokejbal
Horské kolo (ne sjezd!)
Cheerleaders - roztleskávačky
In-line bruslení
Jachting
Jezdecké sporty
Jóga a cvičení pro zdraví
Kajak
Kanoe
Kickbox - aerobic
Kiteboarding - sport spočívající v jízdě po vodě na speciálním
prkně (tzv. „kiteboard“) za využití tažného draka

Kitesurfing - sport spočívající v jízdě po vodě na speciálním prkně
(tzv. „kiteboard“) za využití tažného draka
Koloběh
Kolová
Korfbal - míčová kolektivní hra. Účelem hry je prohodit míč
košem, který stojí na tyčovém stojanu uvnitř každé z hracích
polovin a je vysoký 3,5 m bez odrazové desky.
Kriket
Kulečník
Kulturistika
Kuželky
Lakros - cílem je dopravit malý míček (velikosti přibližně tenisového míčku) do soupeřovy branky hájené brankařem. Míček
hráči nosí, nahrávají a chytají za pomoci kapsy na konci lakrosové hole.
Lanové aktivity
Lední hokej
Let balónem
Lukostřelba
Lyžování po vyznačených trasách
Metaná
Moderní gymnastika
Monoski - jízda na jedné širší lyži, kde lyžař má obě nohy pevně
upnuty vedle sebe. Technika jízdy je do určité míry podobná
jízdě na lyžích.
Motokáry pro půjčovny
Mountainboarding na vyznačených trasách, při soutěžích - letní
alternativa ke snowboardingu
Nohejbal
Orientační běh
Parasailing - létání na padáku, jež táhne motorový člun
Petanque
Plavání
Plážový volejbal
Pozemní hokej
Pobyt v nadmořské výšce do 3.500 m n. m. včetně návštěvy
a běžného pobytu na náhorních planinách nebo městech
s nadmořskou výškou nad 3.500 m n. m. (Peru, Tibet, apod.)
Psí spřežení
Radiový orientační běh
Ragby
Rybolov ze člunu
Sálová kopaná
Saně, boby, snowtubbing - na vyznačených trasách
Severská kombinace - zimní sport, kombinující skoky na lyžích
i běh na lyžích
Showdown - tento sport je často nazýván aplikovaným stolním
tenisem pro nevidomé a zrakově postižené
Silniční běh
Skateboarding
Skiatlon - běhu na lyžích kombinující dvě techniky běhu - klasickou a tzv. bruslení
Skoky na trampolíně bez jištění
Slalom na lyžích
Snowboarding po vyznačených trasách
Snowkiting - za použití tažného draka se jezdec uvádí do pohybu
po sněhové pláni na lyžích či snowboardu
Softbal - pálkovací sport, vyvinutý z baseballu jako jeho rychlejší
a jednodušší verze
Spinning
Sportovní rybaření
Sportovní střelba (střelba na terč s použitím střelné zbraně)

Squash
Stolní fotbal
Stolní hokej
Stolní společenské hry
Stolní tenis
Surfing na vlnách
Synchronizované plavání
Šachy
Šerm sportovní (klasický), ne však historický
Šipky
Šnorchlování
Tanec společenský
Tenis
Tchoukball - míčová hra využívající prvky házené, odbíjené
a baskické peloty (druh tenisové hry)

Treking
Turistika v deštném pralese s průvodcem
Veslování
Vodní lyžování
Vodní pólo
Vodní skútr
Volejbal
Wakeboarding - vodní sport, který spočívá v jízdě na wakeboardu
taženém lodí po vodní hladině
Wallyball - volejbal na kurtech pro squash
Windsurfing
Zorbing
Žonglování (diabolo, fireshow, juggling, yoyo)

Tyto sporty jsou v základní sazbě za předpokladu, že se jedná o běžně oddychové sportovní aktivity provozované na rekreační úrovni.

Riziko 1

Aikido
Akrobatický rock and roll
Bikros
Bojové sporty
Bungee-jumping, skoky na laně
Box
Dětské tábory a soustředění se sportovním zaměřením z této
skupiny činností
Dostihy koňské
Flyboarding
Fitcross
Fly fox - visutá lanovka, po které se svezete v pevném zavěšení
na kladce
Historický šerm (bojový)
Jakékoliv sportovní soutěže registrovaných sportovců
Jetsurf
Jízda na „U“ rampě (in-line,skateboard, lyže)
Judo
Karate
Kickbox - bojové umění
Lov sportovní

Potápění do 40 m hloubky
Parkur - koně
Parkur - zdi
Rafting a kanoistika na divoké řece
Rope jumping - běh dolů po kolmé stěně
Rychlobruslení in-line
Rychlobruslení na ledě
Silový trojboj - silový sport skládající se ze 3 disciplín: dřep,
bench-press a mrtvý tah
Skiboby
Skikros - několik lyžařů zároveň sjíždí trať s umělými překážkami
Sněžný skútr - sjezd
Slackline
Sportovní gymnastika
Taekwondo
Vysokohorská turistika a ferraty (s nutností pomůcek) do
3.500 m n. m.
Terénní cyklotratě Singletrail
Vzpírání
Zápas řeckořímský
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Aerials - akrobatické skoky na lyžích
Akrobatické lyžování
Alpinismus
Canyoning - sport, kdy se prostupuje koryty horských říček, potoků a úzkých soutěsek shora dolů. Při canyoningu se kombinuje
slaňování skalních stěn a vodopádů, plavání tůněmi, skákání
do tůní, sjíždění přírodních tobogánů a skluzavek.
Heliskiing - vrtulníkem nahoru a pak na lyžích dolu
Horolezectví
Downhill
Freediving
Kaskadérství (včetně artistů)
Letecké sporty
Lyžování a snowboarding mimo vyznačené trasy (freeskiing)
Mountboarding mimo vyznačené trasy - letní alternativa
ke snowboardingu
Moguls - akrobatický sjezd - jízda na boulích
Paragliding a závěsné létání (rogalo)
Parašutismus

Potápění v obtížných podmínkách (nad 40 m hloubky vždy)
Skálolezectví
Skeleton - závodník jede v ledovém korytě na speciálních nízkých
saních vleže na břiše, hlavou napřed
Skialpinismus - pohyb na lyžích ve volném horském terénu.
Stoupání do kopce umožňuje speciální vázání a pásy nalepené
na skluznici.
Skoky a lety na lyžích
Slézání ledových a vodních vodopádů
Speleologie
Sportovní boby v koridorech
Sportovní saně v koridorech
Streetluge
Vysokohorská turistika a ferraty (s nutností pomůcek) nad
3.500 m n. m.
Závodní lyžování včetně tréninku
Závody Ironman
Závody Spartan Race

