Směrnice ČSFu č. 2/2022
Směrnice pro zařazení závodníka do sportovního centra
talentované mládeže ČSFu
1. Základní ustanovení
1.1. Sportovní centra talentované mládeže (dále jen SCTM) Českého svazu fullcontactu a ostatních bojových umění z.s. (dále jen ČSFu) jsou samostatná
výběrová centra talentovaných mladých závodníků, která jsou zřízena v souladu
se stanovami ČSFu.
1.2. Členové SCTM jsou závodníci, kteří splňují ustanovení dané touto směrnicí,
popřípadě dodatky vydanými v souvislosti s prováděním této směrnice.
1.3. Činnost SCTM se řídí samostatnou směrnicí ČSFu.
1.4. Kritéria pro zřízení SCTM se řídí samostatnou směrnicí ČSFu.
1.5. Dohled, kontrolu činnosti a nominační kritéria SCTM provádí Komise talentované
mládeže ČSFu (dále jen KTM). Ustanovení a činnost KTM se řídí samostatnou
směrnicí ČSFu.
1.6. SCTM se člení dle zaměření věkové skupiny talentované mládeže na:
1.6.1. Sportovní centrum mládeže (dále jen SCM)
1.6.2. Výběrové středisko mládeže (dále jen VSM)
2. Poslání SCTM
2.1. Posláním SCTM je podpora sportovní přípravy mladých závodníků směřující
k budoucímu zařazení do reprezentačního výběru České republiky.
3. Podmínky pro zařazení závodníka do SCTM
3.1. České státní občanství;
Výkonný výbor ČSFu (dále jen VV ČSFu) může udělit výjimku v případě, kdy je
u cizího státního příslušníka důvodně předpokládáno udělení českého státního
občanství v budoucnu;
3.2. Členství v ČSFu;
3.3. Věková kategorie závodníka od 6 do 15 let (včetně) pro zařazení do VSM;
3.4. Věková kategorie závodníka od 15 do 23 let (včetně) pro zařazení do SCM;
4. Kritéria pro zařazení závodníka do SCTM
4.1. Dodržení podmínek dle čl. 3. této směrnice;
4.2. Zařazení závodníka do SCTM schvaluje VV ČSFu na základě splnění
nominačních kritérií KTM a návrhu:
4.2.1. předsedy KTM, nebo
4.2.2. státního trenéra ČSFu, nebo
4.2.3. člena VV ČSFu.
5. Povinnosti člena SCTM
5.1. Dodržovat právní řád ČR, stanovy ČSFu, směrnice ČSFu a obecně platné
morální i společenské normy;
5.2. Dbát dobrého jména ČSFu, jeho představitelů a nadřazených organizací;
5.3. Respektovat zájmy sponzorů, reklamních a obchodních partnerů ČSFu;
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5.4. Dodržovat veškerá pravidla stanovená v dokumentu „Závazek sportovce ve věci
dopingu ve sportu“ a vydaných směrnicích Antidopingového výboru ČR pro
kontrolu a postih dopingu;
5.5. Dodržovat „Morální kodex člena SCTM“;
5.6. Dodržovat a respektovat veškerá rozhodnutí učiněná členy organizačního týmu
SCTM;
5.7. Účastnit se soustředění, seminářů apod. určených pro členy SCTM;
5.8. Účastnit se domácích i zahraničních nominačních soutěžích ČSFu.
6. Pozastavení a ukončení členství v SCTM
6.1. Členství v SCTM je automaticky ukončeno v případě porušení podmínek dle
čl. 3. této směrnice, a to s okamžitou účinností.
6.2. Členství v SCTM může být pozastaveno rozhodnutím VV ČSFu na základě
písemné žádosti o pozastavení členství členem SCTM či jeho zákonným
zástupcem, a to s účinností ke dni stanoveném v rozhodnutí VV ČSFu.
6.3. Členství v SCTM je automaticky ukončeno na základě písemné žádosti
o ukončení členství členem SCTM či jeho zákonným zástupcem, a to s účinností
ke dni uvedeném v žádosti.
6.4. Členství v SCTM může být rozhodnutím VV ČSFu pozastaveno či ukončeno
zejména v případě porušení povinností člena SCTM dle čl. 5. této směrnice, a to
s účinností ke dni stanoveném v rozhodnutí VV ČSFu.
6.5. O obnovení pozastaveného nebo ukončeného členství v SCTM rozhoduje VV
ČSFu, přičemž obnovení členství v SCTM daného závodníka nemůže nastat
dříve než 3 měsíce ode dne jeho pozastavení, respektive 12 měsíců ode dne
jeho ukončení.
7. Závěrečná ustanovení
7.1. Výklad této směrnice provádí VV ČSFu.
7.2. Tato směrnice ruší a nahrazuje předchozí směrnici ČSFu č. 2/2020 ze dne
14. 1. 2020.
7.3. Tato směrnice byla schválena VV ČSFu usnesením č. U16 dne 3. 5. 2022,
a nabývá platnosti a účinnosti dne 4. 5. 2022.

.……………………………………….
Jiří Mulač – předseda ČSFu

-2-

