SMĚRNICE ČSFu č. 5/2011
Směrnice pro organizování sportovních soutěží
pořádané pod hlavičkou Českého svazu Full-contactu
Článek 1
Typy soutěží
1. Český svaz Full-contactu (dále jen ČSFu) organizuje následující typy soutěží:
a) Mistrovství České republiky (dále jen MČR)
Nejvyšší národní žákovská, juniorská a seniorská soutěž v České republice.
b) Czech Open (dále jen CO)
Nejvyšší mezinárodní žákovská, juniorská a seniorská soutěž v České republice.
c) Národní pohár (dále jen NP)
Druhá nejvyšší národní žákovská, juniorská a seniorská soutěž v České republice.
d) Ostatní soutěže (dále jen OS)
Všechny ostatní národní i mezinárodní soutěže pořádané pod hlavičkou ČSFu.
2. Výsledky jednotlivých závodníků na soutěžích typu MČR, CO a NP jsou hlavním kritériem pro jmenování do
reprezentačního týmu České republiky (dále jen Reprezentace).
3. Na základě návrhu pořadatele soutěže typu OS a jeho schválení Výkonným výborem ČSFu (dále jen VV),
budou výsledky jednotlivých závodníků dalším kritériem pro jmenování do Reprezentace.
4. Na základě návrhu pořadatele soutěžích typu MČR nebo NP a jeho schválením VV, mohou na těchto
soutěžích startovat i zahraniční závodníci, tzn. soutěž bude organizovaná jako mezinárodní.
5. VV při posuzování návrhů dle čl. 1 odst. 3. a 4. této směrnice přihlíží zejména ke stanovisku trenérů státní
reprezentace ČSFu.
6. Na základě návrhu pořadatele všech typů soutěží a jeho schválení VV, může být prostřednictvím určeného
zástupce ČSFu podán návrh na zařazení soutěže do sportovního kalendáře mezinárodní organizace WAKO.
Článek 2
Komise pro pořádání soutěží
1. Komisi pro pořádání soutěží (dále jen KPPS) jmenuje VV. KPPS je tříčlenná a skládá se ze dvou členů
a předsedy.
2. VV může v případě závažných nedostatků ve fungování KPPS kdykoliv jednotlivé členy, předsedu nebo celou
KPPS odvolat.
Článek 3
Pořadatelé soutěží
1. Pořadatelé soutěží typu MČR, CO a NP jsou vybíráni na základě návrhu KPPS a schvalováni VV. KPPS
navrhuje jednotlivé pořadatele na každý kalendářní rok dle kritérií schválených VV a zveřejněných na
internetových stránkách ČSFu – http://www.csfu.cz (dále jen Internet).

2. S jednotlivými pořadateli soutěží typu MČR, CO a NP uzavírá ČSFu samostatnou smlouvu na pořádání
soutěže. Samostatnou smlouvu uzavírá ČSFu i s pořadatelem soutěže typu OS za předpokladu že tato
soutěž bude VV schválena jako soutěž splňující kritéria pro jmenování do Reprezentace dle čl. 1 odst. 3.
této směrnice. Samostatnou smlouvu uzavírá ČSFu i s pořadatelem jakékoliv soutěže za předpokladu že
tato soutěž byla zařazena do sportovního kalendáře mezinárodní organizace WAKO dle čl. 1 odst. 6. této
směrnice.
3. Pořadatelé soutěží typu OS jsou schvalováni KPPS na základě vlastní žádosti.
Článek 4
Práva a povinnosti pořadatele soutěže
1. Pořadatel má právo:
a) na zařazení soutěže do sportovního kalendáře ČSFu na Internetu včetně využití on-line registrace
závodníků.
b) propagovat prostřednictvím soutěže své reklamní partnery, vyjma partnerů uvedených v čl. 4 odst. 2d)
a 2f) této směrnice.
c) svým reklamním partnerům propůjčit pro jejich vlastní reklamní a marketingové účely titul Generální
partner soutěže, Hlavní partner soutěže, Partner soutěže apod. Začlenění obchodního názvu
reklamního partnera, jeho části, sloganu apod. do samotného názvu soutěže nebo jakékoliv jiné změny
názvu soutěže v případě pořádání soutěže typu MČR, CO nebo NP podléhá vždy schválení VV.
d) vytvářet archivní materiály v textovém, obrazovém, filmovém i slovním vyjádření pro své vlastní
reklamní a marketingové účely nebo pro reklamní a marketingové účely svých partnerů.
e) přenechat provedení jednotlivých dílčích povinností pořadatele zcela nebo částečně prostřednictvím
třetích subjektů. Při takto prováděné činnosti pořadatel odpovídá za tyto subjekty stejně, jako kdyby
vykonával příslušnou činnost sám.
f) v případě pořádání soutěže typu MČR, CO nebo NP získat dotaci na podporu Reprezentace ve výši
stanovené ve smlouvě dle čl. 3 odst. 2. této směrnice.
g) na příjmy finanční, materiální apod. poskytnuté reklamními partnery pořadatele a příjmu ze
startovného. Veškeré daňové náležitosti a odvod daně samotné vyplývající z těchto příjmů popř. dotací
dle čl. 4 odst. 1f) je plně věcí a povinností pořadatele.
2. Pořadatel je povinen:
a) dodržovat právní řád ČR, stanovy ČSFu, směrnice ČSFu, popř. společenské a morální normy.
b) dbát dobrého jména ČSFu, jeho nadřízených organizací, představitelů a reklamních partnerů.
c) koordinovat veškerou činnost spojenou s pořádáním soutěže s KPPS a dodržovat všechna nařízení
KPPS.
d) zabránit propagaci reklamních partnerů pornografického, tabákového nebo jiného odvětví, která je
svojí činností či zaměřením v příkrém rozporu se sportovní či mravní výchovou mládeže, nebo by
v konečném důsledku mohla jakýmkoliv jiným způsobem poškodit zájmy ČSFu, jeho nadřízených
organizací či jeho reklamních partnerů. V případě pořádání MČR, CO a NP je pořadatel dále povinen
zabránit propagaci partnerů, výrobků, služeb apod. kteří svojí činností či zaměřením konkurují v daném
odvětví společnostem mající s ČSFu v příslušném období uzavřenou smlouvu o výhradním zastoupení
a jsou ve smlouvě dle čl. 3 odst. 2. této směrnice výslovně uvedeny.
e) v případě pořádání MČR, CO a NP umístit na všechny tištěné i elektronické materiály spojené se soutěží
(propozice, plakáty, billboardy apod.) vhodně a viditelně logo ČSFu, logo České unie bojových umění
(dále jen ČUBU) a loga všech partnerů ČSFu uvedené ve smlouvě dle čl. 3 odst. 2. této směrnice.
f) v případě zařazení soutěže do sportovního kalendáře mezinárodní organizace WAKO dle čl. 1 odst. 6)
této směrnice, umístit na všechny tištěné i elektronické materiály spojené se soutěží (propozice,
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plakáty, billboardy apod.) vhodně a viditelně logo ČSFu, logo ČUBU a logo WAKO. Dále je pořadatel
povinen zabránit propagaci jakýchkoliv jiných národních i mezinárodních organizací kickboxu.
v případě pořádání OS vhodně a viditelně umístit logo ČSFu na všechny tištěné i elektronické propozice
a plakáty spojené se soutěží.
nejméně 1 měsíc před termínem soutěže vyzvat a koordinovat s Komisí rozhodčích ČSFu (dále jen KR)
nominace jednotlivých rozhodčích ČSFu dle pravidel stanovených příslušnou směrnicí ČSFu.
nejméně 1 měsíc před termínem soutěže zveřejnit na Internetu podrobné propozice soutěže.
Propozice musí minimálně obsahovat datum konání, místo konání, pořadatele, hlavního rozhodčího
(dále jen HR), rozpis všech soutěžních disciplín včetně věkových a váhových kategorií, předpokládaný
časový harmonogram a výši startovného.
v den konání soutěže zajišťovat kompletní organizaci soutěže – odpovídající prostory včetně zázemí,
stavbu sportovních zápasišť, dodržení propozic, plnění časového harmonogramu, zdravotní služby,
předávání cen závodníkům, možnost občerstvení apod.
v den konání soutěže, pokud situace vyžaduje, koordinovat činnost s odpovídajícím zástupcem ČSFu
(VV, KPPS, KR, HR apod.) kterého se tato činnost týká.
v den konání soutěže vyhradit samostatnou místnost včetně sociálního zařízení pro případ
antidopingové kontroly
v den konání soutěže zajistit zdravotní zabezpečení s odborným lékařským dohledem. Odborný
lékařský dohled je povinen pořizovat zdravotní záznam o lékařském ošetření dle svého odborného
posouzení o vážnosti úrazu nebo na vlastní žádost jakéhokoliv účastníka soutěže či jeho zákonného
zástupce.
není-li stanoveno jinak, ihned po skončení soutěže vyplatit odměny rozhodčím ve výši minimálně dle
příslušné směrnice ČSFu.
nejpozději do 7 dnů po skončení soutěže předat KPPS v elektronické podobě kompletní výsledkovou
listinu (disciplína, věková a váhová kategorie, umístění, jméno a příjmení závodníka, klubová
příslušnost závodníka) a počet fyzicky startujících závodníků v kategorii (základní rozlosování nebo
pavouk)
archivovat minimálně po dobu 24 měsíců veškeré dokumenty, které se vztahují ke sportovním
výsledkům soutěže (startovní listina, rozlosování, průběžné i konečné výsledky apod.) a záznamy
o lékařském ošetření účastníků soutěže.
v případě uzavřené smlouvy dle čl. 3 odst. 2. této směrnice, dodržet všechny podmínky v této smlouvě
obsažené. Smlouva může upravovat práva a povinnosti pořadatele uvedené ve všech bodech čl. 4 této
směrnice, nesmí však být v rozporu s právním řádem ČR, Stanovami ČSFu, popř. obecně uznávanými
společenskými a morálními hodnotami.
Článek 5
Odpovědnost pořadatele soutěže

1. Pořadatel s plnou právní zodpovědností odpovídá za celkový průběh a organizaci jak samotné soutěže v den
jejího konání, tak i s veškerou činností související se soutěží před i po skončení samotné soutěže.
2. Pořadatel je povinen hradit veškeré škody, penále, pokuty či jiné majetkové sankce, které budou jemu nebo
ČSFu vyměřeny k úhradě za nedodržení povinností, pravidel, řádů, smluv, nařízení apod., zaviněné ze strany
pořadatele.
3. Pořadatel je dále povinen hradit veškeré náklady a škody které ČSFu vzniknou v důsledku neuspořádání
soutěže zaviněné ze strany pořadatele, jednostranného odstoupení pořadatele od pořádání soutěže nebo
v případě kdy pro závažné porušení podmínek, směrnic, smluv, nařízení apod. ze strany pořadatele byl ČSFu
nucen jednostranně odstoupit od pořádání soutěže tímto pořadatelem.

Článek 6
Závěrečná ustanovení
1. Závěrečná ustanovení
a) Výklad této směrnice provádí VV.
b) Veškerá usnesení KPPS nabývají účinnosti nejdříve dnem jejich zveřejnění na Internetu nebo
doručením zúčastněným osobám.
c) KPPS navrhuje, vydává, upravuje a doplňuje směrnice související s činností organizace soutěží a KPPS.
Směrnice nesmí být v rozporu s právním řádem ČR nebo Stanovami ČSFu. Směrnice jsou přijímány na
zasedání KPPS a vyžadují schválení VV.
d) Tato směrnice nahrazuje a ruší předchozí směrnici pro organizování sportovních soutěží pořádané pod
hlavičkou ČSFu č. 3/2011 ze dne 5.4.2011.
2. Směrnice byla schválena VV dne 1.12.2011 usnesením č. U9/2011 a nabývá platnosti dne 5.12.2011

……………………………………
Jiří Mulač
Předseda ČSFu
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