Směrnice ČSFu č. 1/2021
Směrnice pro účast členů ČSFu na soutěžích v kickboxu
Článek 1
Základní ustanovení
1. Tato směrnice stanovuje všeobecné podmínky pro účast členů Českého svazu fullcontactu z.s. (dále jen ČSFu) na národních, mezinárodních i zahraničních soutěžích
v kickboxu.
2. Za člena ČSFu se v rámci výkladu této směrnice považuje zejména:
2.1. evidovaný spolek, právnická či fyzická osoba dle §5 stanov ČSFu,
2.2. fyzická osoba evidovaná v členské základně spolku či právnické osoby dle §5
stanov ČSFu,
2.3. člen orgánu ČSFu dle §3 stanov ČSFu,
2.4. člen stálých i dočasně zřízených pomocných orgánů ČSFu,
2.5. člen odborných komisí ČSFu, rad ČSFu apod.,
2.6. člen státní reprezentace ČSFu,
2.7. člen sportovního centra mládeže ČSFu,
2.8. evidovaný trenér ČSFu,
2.9. evidovaný rozhodčí ČSFu.
3. Za soutěž v kickboxu se v rámci výkladu této směrnice považuje jakákoliv národní,
mezinárodní i zahraniční sportovní soutěž, akce, závod, mistrovství, pohár, liga,
galavečer apod., na které se soutěží minimálně v jedné disciplíně podle národních či
mezinárodních sportovních pravidel kickboxu nebo sportovních pravidel převzatých,
změněných, přejmenovaných či jinak upravených, které jsou ve svém základu podobné
či zaměnitelné s některou disciplínou kickboxu:
3.1. Points fighting (Semicontact),
3.2. Light contact,
3.3. Kick light,
3.4. Full contact,
3.5. Low kick,
3.6. K-1.

Článek 2
Oficiální soutěže v kickboxu
1. ČSFu uznává jako oficiální soutěže v kickboxu výhradně:
1.1. soutěže pořádané pod hlavičkou Mezinárodního olympijského výboru (MOV, IOC),
1.2. soutěže pořádané pod hlavičkou mezinárodních organizací:
1.2.1.
Global Association of International Sports Federations (GAISF),
1.2.2.
International World Games Association (World Games),
1.2.3.
International university sports federation (FISU),
1.3. soutěže pořádané pod hlavičkou mezinárodní organizace kickboxu World
Association of Kickboxing Organizations (dále jen WAKO), soutěže pořádané pod
hlavičkou kontinentálních divizí WAKO, členských národních svazů a zástupců
WAKO či soutěže pořádané pod hlavičkou profesionální divize WAKO PRO,
1.4. soutěže pořádané pod hlavičkou ČSFu,
1.5. soutěže pořádané pod záštitou ČSFu.

Článek 3
Účast na soutěžích v kickboxu
1. Oficiálních soutěžích v kickboxu dle článku 2 této směrnice (mimo profesionálních
soutěží), se mohou účastnit pouze členové členských národních svazů a zástupců
WAKO nebo členové ČSFu. Účast na oficiálních soutěží v pozici závodníka či v pozici
reprezentanta, v odborné funkci (rozhodčí, zapisovatel, trenér, asistent, lékař apod.)
nebo výkonné funkci (pořadatel, manažer, ředitel, organizátor, matchmaker, apod.)
může být dále podmíněna příslušnými pravidly, předpisy či směrnicemi ČSFu nebo
WAKO.
2. Účast členů ČSFu na jiných (neoficiálních) národních, mezinárodních i zahraničních
soutěžích v kickboxu (neuvedených v článku 2 této směrnice) je zakázaná v jakékoliv
pozici či funkci.
3. V případě porušení ustanovení článku 3, odst. 2. této směrnice, může být s tímto
členem ČSFu zahájeno disciplinární řízení v souladu s disciplinárním řádem ČSFu,
případně může být výkonným výborem ČSFu (dále jen VV ČSFu) projednáno jako
porušení směrnice či dalších předpisů ČSFu dle §7 odst. 1.3. stanov ČSFu
(pozastavení a zánik členství v ČSFu).
4. V případě porušení ustanovení článku 3, odst. 2. této směrnice, je tento člen povinen
uhradit veškeré škody, penále, pokuty či majetkové sankce, které budou ČSFu
vyměřeny k úhradě za nedodržení povinností, pravidel, řádů, smluv, nařízení apod. ze
strany WAKO či jiných nadřazených organizací. Dále je tento člen povinen uhradit
veškeré škody a náhrady, které porušením ustanovení článku 3, odst. 2. této směrnice
ČSFu vzniknou.
5. Výjimku účasti člena ČSFu na neoficiální soutěži dle článku 3, odst. 2. této směrnice,
může schválit pouze VV ČSFu na základě písemné žádosti člena ČSFu, doručené VV
ČSFu v dostatečném časovém předstihu. Tuto výjimku lze zpravidla udělit pouze na
profesionální, soukromé či zahraniční akce, které nemohou svým charakterem ohrozit
pozici ČSFu jako oficiálně uznané organizaci kickboxu v České republice, případně
ohrozit pozici ČSFu jako oficiálně uznaného zástupce WAKO pro Českou republiku.
Pokud VV ČSFu žádost o udělení výjimky zamítne, nemusí své rozhodnutí
zdůvodňovat.

Článek 4
Závěrečná ustanovení
1. Výklad této směrnice provádí VV ČSFu.
2. Za doručení písemností, dokumentů a návrhů je považováno doručení na elektronickou
adresu VV ČSFu.
3. Tato směrnice ruší a nahrazuje předchozí směrnici č. 1/2018 ze dne 27. 11. 2018.
4. Tato směrnice byla schválena VV ČSFu usnesením č. U11 dne 1. 10. 2021, a nabývá
platnosti a účinnosti dne 1. 11. 2021.
..............………..........….
Jiří Mulač – předseda ČSFu

