Směrnice ČSFu č. 1/2012
Směrnice pro činnost sportovně-technické komise ČSFu

Část první
Základní ustanovení
Čl. I. Sportovně-technická komise ČSFu
Sportovně-technická komise ČSFu (dále jen STK) zajišťuje jednotnou interpretaci
a aplikaci metodiky zkoušek na stupně technické vyspělosti v kickboxu Českého
svazu fullcontactu (dále jen ČSFu).
Čl. II. Zkušební komisař ČSFu
Zkušební komisař ČSFu (dále jen ZK) je člen STK, který na zkouškách technické
vyspělosti zkouší a uděluje jednotlivé stupně technické vyspělosti (dále jen STV)
dle stanovené metodiky STK.
Část druhá
Sportovně-technická komise
Čl. III. Struktura STK
a) STK je pětičlenná a skládá se z předsedy STK a čtyř ZK.
b) Předseda STK je jmenován Výkonným Výborem ČSFu (dále jen VV).
c) ZK jsou navrženi předsedou STK ke schválení a jmenování VV.
d) Předseda STK i ZK musí být držitelé minimálně 1. DANU v kickboxu.
e) VV může v případě závažných nedostatků v práci STK kdykoliv jednotlivé
členy, předsedu STK nebo celou STK odvolat.
Čl. IV. Činnost STK
Veškerá činnost STK se řídí normami obsaženými v této směrnici, popřípadě
dodatky vydanými v souvislosti s prováděním této směrnice. Vztahy touto směrnicí
neupravené se řídí Stanovami ČSFu, právním řádem ČR a obecně platnými
morálními normami.
STK zejména:
a) zajišťuje jednotnou interpretaci a aplikaci metodiky zkoušek na STV,
b) deleguje ZK na zkoušky STV,
c) pořádá zkoušky na STV,
d) prostřednictvím předsedy STK nebo ZK uděluje jednotlivé STV,
e) projednává podané podněty, stížnosti a návrhy týkající se činnosti STK,
f) projednává podané podněty, stížnosti a návrhy na výkony jednotlivých ZK
v souvislosti s výkonem funkce ZK,
g) pravidelně aktualizuje a zveřejňuje seznam všech udělených STV,
h) pořádá další vzdělávací akce, školení a semináře v oblasti STV.

Čl. V. Předseda STK
Předseda STK zejména:
a) zastupuje STK při jednání s VV,
b) úkoluje jednotlivé ZK na základě úkolů uložených VV nebo usnesení přijatých
na zasedání STK a je pověřen jejich kontrolou a vyhodnocením.
Čl. VI. Zkušební komisaři
ZK zejména:
a) odpovídají za splnění úkolů, které jim zadal předseda STK nebo vyplývají
z usnesení přijatých na zasedání STK,
b) aktivně působí v rámci veškerých činností řízených STK, zejména na
zkouškách STV a dalších vzdělávacích akcí ČSFu,
c) usilují o zkvalitňování činnosti STK a zvyšování STV členů ČSFu,
d) zpracovávají metodiku STK na základě připomínek a návrhů VV, předsedy
STK a dalších členů ČSFu.
Čl. VII. Způsob rozhodování STK
a) STK rozhoduje a přijímá usnesení na zasedání STK.
b) Zasedání STK svolává a řídí předseda STK.
c) Zasedání STK je usnášeníschopné vždy, pokud je přítomná nadpoloviční
většina členů STK.
d) STK rozhoduje hlasováním, kdy každý člen STK má po jednom hlase.
e) Pro přijetí návrhu musí hlasovat nadpoloviční většina přítomných členů STK.
V případě rovnosti hlasů má rozhodující hlas předseda STK.
f) Z každého zasedání STK je pořizován zápis který STK archivuje a zároveň
dává na vědomí VV.
Část třetí
Metodika zkoušek na STV
Čl. VIII. Metodika zkoušek na STV
a) Postup a podrobnou metodiku průběhu vykonání zkoušek na STV vydává
STK v samostatném dokumentu nazvaném „Metodika zkoušek ČSFu na
stupně technické vyspělosti v kickboxu“ (dále jen MZ).
b) STK navrhuje, upravuje a doplňuje MZ výhradně na zasedání STK.
c) STK vydává aktuální verzi MZ a je odpovědná za její včasné zveřejnění na
internetových stránkách ČSFu (csfu.cz).
Část čtvrtá
Poplatky, náhrady a odměny
Čl. IX. Poplatky a odměny za vykonání zkoušek na STV
Stanovené poplatky za vykonání zkoušek na jednotlivé STV, odměny ZK,
proplacení cestovného ZK, odvod poplatků ČSFu i všech dalších poplatků, náhrad
a odměn, jsou stanoveny samostatnou směrnici ČSFu č. 2/2012 - Ekonomická
směrnice ČSFu pro zkoušky na STV.

Část pátá
Závěrečná ustanovení
Čl. X. Závěrečná ustanovení
a) Výklad této směrnice provádí STK.
b) Za doručení písemností, dokumentů a návrhů pro STK je považováno
doručení na elektronickou adresu předsedy STK uvedenou na internetových
stránkách ČSFu (csfu.cz).
c) Veškerá usnesení STK nabývají účinnosti nejdříve dnem jejich zveřejnění na
internetových stránkách ČSFu (csfu.cz), nebo doručením zúčastněným
osobám.
d) STK navrhuje, vydává, upravuje a doplňuje směrnice související s činností
STK. Směrnice nesmí být v rozporu s právním řádem ČR nebo Stanovami
ČSFu. Směrnice jsou přijímány na zasedání STK a vyžadují schválení VV.
e) Tato směrnice byla schválena VV dne 25.4.2012, usnesením č. U/15
a nabývá platnosti dne 1.5.2012
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Jiří Mulač
Předseda ČSFu

