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1. Základní ustanovení 
1.1. Komise státní reprezentace ČSFu (dále jen „KSR“) je zřízena jako orgán Českého svazu full-

contactu z.s. (dále jen „ČSFu“) dle §13, odstavec 2.1. stanov ČSFu. 
1.2. Tato směrnice stanovuje rozsah činnosti a působnosti KSR dle §13, odstavec 6. stanov ČSFu. 
1.3. Činnost KSR se řídí normami obsaženými v této směrnici, popřípadě dodatky vydanými 

v souvislosti s prováděním této směrnice. Vztahy touto směrnicí neupravené se řídi Stanovami 
ČSFu, právním řádem ČR a obecně platnými morálními i společenskými normami. 

1.4. KSR odpovídá za svoji činnost konferenci ČSFu a výkonnému výboru ČSFu (dále jen VV ČSFu). 
 

2. Vymezení pojmů 
2.1. World Association of Kickboxing Organizations (dále jen „WAKO“) je jedinou organizací kickboxu 

uznanou Mezinárodním olympijským výborem (IOC). ČSFu jako řádný člen WAKO je výhradním 
zástupcem WAKO pro celé území České republiky, a to se všemi z toho plynoucími právy 
a povinnostmi. 

2.2. Reprezentací České republiky (dále jen „REPRE“) se pro účely této směrnice rozumí tým 
sportovců ČSFu (dále jen „reprezentantů“) s uzavřenou platnou smlouvou o zajištění sportovní 
reprezentace České republiky v kickboxu. 

2.3. Mistrovskou soutěží se pro účely této směrnice rozumí: 
2.3.1. mistrovství světa WAKO, 
2.3.2. mistrovství Evropy WAKO, 
2.3.3. soutěže WAKO pořádané pod hlavičkou Mezinárodního olympijského výboru (MOV, 

IOC), Global Association of International Sports Federations (GAISF), International 
World Games Association (IWGA), International university sports federation (FISU), 
European University Sports Association (EUSA) apod.  

2.4. Nominací reprezentanta se pro účely této směrnice rozumí rozhodnutí výkonného výboru ČSFu 
(dále jen „VV ČSFu“) o účasti reprezentanta na konkrétní reprezentační akci. Návrh na nominaci 
reprezentanta předkládá KSR na základě splnění nominačních kritérií, a s přihlédnutím k aktuální 
výkonnosti a zdravotnímu stavu reprezentanta. Na nominaci reprezentanta neexistuje žádný 
nárok.  

2.5. Reprezentační akcí se pro účely této směrnice rozumí konkrétní akce (soutěž, soustředění, 
seminář apod.), na kterou byl reprezentant nominován.   

 
3. Poslání KSR 

3.1. Hlavním posláním KSR je odborně řídit oblast státní reprezentace kickboxu. 
 

4. Nominační kritéria a směrnice KSR 
4.1. Nominační kritéria stanovuje samostatný dokument „Nominační kritéria do reprezentačního 

výběru České republiky“ (dále jen „Nominační kritéria“).  
4.2. Kritéria pro zařazení závodníka do REPRE, podmínky zařazení do REPRE, statut a povinnosti 

reprezentanta atd., stanovuje samostatná směrnice „Směrnice pro zařazení závodníka do 
reprezentačního výběru České republiky“.  

 
5. Struktura KSR 

5.1. KSR je pětičlenná a skládá se ze: 
5.1.1. státního trenéra pro polo-kontaktní disciplíny kickboxu, 
5.1.2. státního trenéra pro plno-kontaktní disciplíny kickboxu, 
5.1.3. tří asistentů státních trenérů. 

5.2. Oba státní trenéři jsou jmenováni VV ČSFu. 
5.3. Asistenty státních trenérů navrhují státní trenéři a předkládají VV ČSFu ke schválení a jmenování. 
5.4. Podmínkou pro jmenování státního trenéra je dosažená kvalifikace vzdělání trenéra I. třídy 

(licence A).  
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5.5. Podmínkou pro jmenování asistenta státního trenéra je minimální dosažená kvalifikace vzdělání 
trenéra II. třídy (licence B). 

5.6. VV ČSFu může udělit výjimku z ustanovení článků 5.4. a 5.5. této směrnice v případě, kdy se 
jmenovaný zaváže dokončit požadovanou kvalifikaci vzdělání trenéra v nejkratším možném 
termínu. 

5.7. VV ČSFu může v případě závažných nedostatků v práci KSR, státního trenéra, asistenta státního 
trenéra, či celou KSR odvolat. 
 

6. Rozhodování KSR 
6.1. KSR rozhoduje a přijímá usnesení na zasedání KSR. 
6.2. Zasedání KSR svolává předseda VV ČSFu. 
6.3. Zasedání KSR řídí předseda VV ČSFu, případně jím pověřený zástupce. 
6.4. Zasedání KSR je usnášeníschopné, pokud je přítomná nadpoloviční většina členů KSR. 

Předseda VV ČSFu, případně jím pověřený zástupce, se do počtu přítomných členů KSR 
nezapočítává, a nemá na zasedání KSR žádné hlasovací právo. 

6.5. Pro přijetí návrhu musí hlasovat nadpoloviční většina přítomných členů KSR. 
6.6. KSR může rozhodovat i mimo zasedání (rozhodování per rollam), a to v písemné formě nebo 

s využitím technických prostředků. 
 

7. Rozsah činnosti, působnosti a povinností KSR 
7.1. Činnost KSR tvoří zejména: 

7.1.1. stanovení nominačních kritérií REPRE, 
7.1.2. evidence, kontrola a vyhodnocení jednotlivých sportovců dle stanovených nominačních 

kritérií ČSFu pro zařazení závodníka do REPRE, včetně průběžných aktualizací, 
7.1.3. předkládání návrhů VV ČSFu na zařazení sportovce do REPRE, 
7.1.4. předkládání návrhů VV ČSFu na nominaci reprezentantů na mistrovskou soutěž či jinou 

reprezentační akci, 
7.1.5. předkládání návrhů VV ČSFu na složení organizačního týmu na mistrovskou soutěž či 

jinou reprezentační akci, 
7.1.6. organizace a pořádání reprezentačních akcí, soustředění, kempů či seminářů ČSFu, 
7.1.7. organizace a pořádání reprezentačních výjezdů ČSFu do zahraničí, 
7.1.8. organizace reprezentačních výjezdů ČSFu na nominační soutěže WAKO, 
7.1.9. organizace reprezentačních výjezdů ČSFu na mistrovské soutěže WAKO, 
7.1.10. předkládání požadavků a návrhů VV ČSFu na materiální zabezpečení REPRE dle 

potřeb reprezentantů či podmínek a předpisů WAKO. 
7.2. KSR v souladu s posláním KSR dle článku 3. této směrnice spolupracuje při své činnosti zejména 

s: 
7.2.1. Komisí talentované mládeže ČSFu, 
7.2.2. Sportovně-technickou komisí ČSFu. 

7.3. KSR je povinna evidovat a průběžně aktualizovat seznam všech reprezentantů ČSFu, a to 
v minimálním rozsahu: 
7.3.1. jméno a příjmení, 
7.3.2. datum narození, 
7.3.3. rodné číslo, 
7.3.4. sportovní zařazení (disciplínu, věkovou kategorii, hmotnostní kategorii), 
7.3.5. klubové členství. 

7.4. KSR je povinna evidovat sportovní výsledky na mistrovských soutěžích WAKO (výsledky 
jednotlivých zápasů, postupové pavouky, výsledkové listiny jednotlivců i států, statistiky účasti 
apod.). 

7.5. Rozsah a oblast působnosti KSR je v rámci ČSFu daná rozsahem její činnosti dle článku 7.1. této 
směrnice, a to v souladu s jejím posláním dle článku 3. této směrnice. 
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7.6. KSR jako orgán ČSFu působí na celém území České republiky.  
7.7. Dle §13, odstavec 3. stanov ČSFu, volí KSR na Konferenci ČSFu svého zástupce – delegáta 

KSR s hlasem rozhodujícím  
7.8. KSR je povinna předložit na Konferenci ČSFu zprávu o činnosti KSR za uplynulé období. 

 
8. Další související dokumenty ČSFu 

8.1. Dokument „Smlouva o zajištění sportovní reprezentace České republiky v kickboxu“ je 
vzorová smlouva, která se uzavírá mezi ČSFu a reprezentantem, a její uzavření je základní 
podmínkou, nikoliv však jedinou, pro nominaci reprezentanta.  

8.2. Dokument „Morální kodex reprezentanta“ je soupis etických pravidel, který jako takový není 
obecně závazným předpisem, přesto je dodržování jednotlivých pravidel tohoto kodexu 
u reprezentanta ČSFu předpokládané a vyžadované. Reprezentant, který se chová v rozporu 
s tímto kodexem se vystavuje možnému vyloučení z REPRE. 
 

9. Závěrečná ustanovení 
9.1. Výklad této směrnice provádí VV ČSFu. 
9.2. Tato směrnice byla schválena VV ČSFu usnesením č. U41 dne 25. 6. 2022, a nabývá platnosti 

a účinnosti dnem jejího schválení. 
 
 
 
 

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


