SMĚRNICE ČSFu č. 3/2022
Pro ustanovení sportovních disciplín
Český svaz full-contactu (dále jen ČSFu) ustanovuje v souladu s §4 platných stanov ČSFu
organizační složky ČSFu – sportovní disciplíny:
•
•
•
•
•
•

Points fighting
Lightcontact
Kicklight
Fullcontact
Lowkick
K-1
Článek 1
Způsob hlasování pro volbu představitelů jednotlivých sportovních disciplín

Výkonný výbor ČSFu zveřejní na internetových stránkách ČSFu (csfu.cz) minimálně 14 dní
před termínem ukončení předkládání návrhů výzvu k hlasování, která bude obsahovat
následující povinné informace:
a)
seznam řádně evidovaných, oprávněných a hlasujících subjektů (spolků),
b)
seznam disciplín, do kterých se kandidáti navrhují,
c)
termín ukončení předkládání návrhů,
d)
předepsaná forma a způsob předkládání návrhů pro jednotlivé kandidáty.
Článek 2
Způsob předkládání návrhů pro jednotlivé kandidáty
a) Oprávněný subjekt k předkládání návrhů je spolek, který je řádně registrován jako člen
ČSFu, má v daném kalendářním roce uhrazený roční poplatek klubu ČSFu a splňuje
podmínky stanov a směrnic ČSFu.
b) Návrhy se předkládají na předepsaném formuláři, který je umístěn na internetových
stránkách ČSFu (csfu.cz).
c) Oprávněný subjekt předloží svůj návrh jedním z následujících způsobů:
• osobním předáním na sekretariátu ČSFu, kde obdrží potvrzení o předání návrhu,
• v písemné formě doporučeným dopisem na adresu sekretariátu ČSFu,
• formou přílohy doručené do datové schránky ČSFu (sa3ehqn).
d) Každý oprávněný subjekt smí navrhovat pouze 1 kandidáta do každé sportovní disciplíny.
e) Návrhy nebudou započítány, pokud nebudou odpovídat předepsané formě a způsobu
doručení, či budou chybně vyplněné, neúplné nebo doručené až po termínu ukončení
předkládání návrhů.
Článek 3
Jmenování představitelů sportovních disciplín
a) Výkonný výbor ČSFu jmenuje po ukončení termínu předkládání návrhů v každé sportovní
disciplíně 5 členů příslušné sportovní disciplíny na základě získaného počtu hlasů – návrhů
pro daného kandidáta. V případě, že dojde k rovnosti hlasů, rozhodne Výkonný výbor ČSFu,
který kandidát bude do příslušné sportovní disciplíny jmenován.
b) Výkonný výbor ČSFu nemůže stejného kandidáta jmenovat do více sportovních disciplín.
V případě, že stejný kandidát získá odpovídající počet hlasů pro jmenování do více

sportovních disciplín, rozhodne Výkonný výbor ČSFu, do které sportovní disciplíny bude
kandidát jmenován.
c) V případě, kdy kandidát na vlastní žádost odmítne jmenování do sportovní disciplíny nebo
v případě, kdy kandidát nemůže být jmenován do další sportovní disciplíny dle čl.3 odst.b)
této směrnice, jmenuje Výkonný výbor ČSFu na základě získaného počtu hlasů příslušné
sportovní disciplíny dalšího kandidáta v pořadí.
d) Jmenování jednotlivých představitelů (členů) sportovních disciplín bude zveřejněno na
internetových stránkách ČSFu (csfu.cz).
e) Funkční období představitelů sportovních disciplín je vždy do konce příslušného
kalendářního roku.
Článek 4
Pravomoci a povinnosti sportovních disciplín
a) Nejpozději 14 dní před Konferencí ČSFu je povinností představitelů sportovní disciplíny
zvolit ze svého středu 3 delegáty zastupující příslušnou sportovní disciplínu na Konferenci
ČSFu dle §4 odst. 6 stanov ČSFu.
b) Zasedání představitelů sportovní disciplíny svolává a řídí člen s nejvyšším počtem
získaného počtu hlasů dle čl. 3 této směrnice.
c) Zasedání představitelů sportovní disciplíny je usnášeníschopné, je-li přítomna nadpoloviční
většina členů. Schvalování usnesení sportovní disciplíny je vždy nadpoloviční většinou
přítomných členů.
d) Sportovní disciplíny předkládají Výkonnému výboru ČSFu zpracované materiály
a vyžádané podklady pro činnost ČSFu nebo pro zpracování dotačních podkladů pro
žádosti vyhlášených programů Národní sportovní agentury.
e) Sportovní disciplíny jsou povinni vést evidenci klubů (spolků) příslušné sportovní disciplíny,
kterou pravidelně aktualizují.
f) Veškeré materiály, návrhy a přijatá usnesení předkládají představitelé sportovních disciplín
Výkonnému výboru ČSFu k projednání a ke schválení v písemné nebo elektronické podobě
prostřednictvím sekretariátu svazu.
g) V případě neplnění povinností představitelů sportovní disciplíny, může výkonný výbor ČSFu
ukončit činnost této sportovní disciplíny a vyhlásit novou výzvu k předkládání návrhů
kandidátů této sportovní disciplíny. Pokud k ukončení činnosti sportovní disciplíny dojde
v termínu kratším než 28 dní před Konferencí ČSFu, tudíž nelze dodržet termíny
předkládání návrhů dle čl. 1. a následnému zvolení delegátů dle čl. 4. odstavec a) této
směrnice, může výkonný výbor ČSFu rozhodnout o zkrácení obou termínů, ne však kratším
termínu než 7 dní pro předkládání návrhů a termínu 3 dny pro zvolení delegátů, případně
může rozhodnout, že tato sportovní disciplína nebude na Konferenci ČSFu delegáty
zastoupena.
Článek 5
Závěrečná ustanovení
a) Výklad této směrnice provádí Výkonný výbor ČSFu
b) Tato směrnice ruší a nahrazuje předchozí směrnici ČSFu č. 4/2011 ze dne 6. 4. 2011.
c) Směrnice byla schválena Výkonným výborem ČSFu usnesením č. U17 dne 3. 5. 2022
a nabývá platnosti a účinnosti dne 4. 5. 2022.

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

