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Článek I. 
ÚVODNÍ USTANOVENÍ 

 
1. Nominační kritéria pro zařazení závodníka do sportovního centra talentované mládeže (dále jen 

„nominační kritéria TM“) Českého svazu full-contactu a ostatních bojových umění, z.s. (dále jen 
„ČSFu“) stanovují metodiku vyhodnocení dosažených sportovních výsledků závodníka. Splnění 
nominačních kritérií TM jsou podmínkou, nikoliv však jedinou, pro zařazení závodníka do 
sportovního centra talentované mládeže ČSFu (dále jen „SCTM“).  

2. Kritéria pro zařazení závodníka do SCTM stanovuje samostatná směrnice ČSFu – Směrnice pro 
zařazení závodníka do sportovního centra talentované mládeže ČSFu. 

3. Orgánem ČSFu určeným pro oblast talentované mládeže se pro účely těchto nominačních kritérií 
TM rozumí Komise talentované mládeže ČSFu (dále jen „KTM“), ustanovená dle §13, odstavec 2.2. 
stanov ČSFu. Činnost KTM se řídí směrnicí ČSFu – Směrnice pro činnost komise talentované 
mládeže ČSFu. 

4. Nominační soutěží se pro účely těchto nominačních kritérií TM rozumí jakákoliv národní či 
mezinárodní soutěž, která je uvedena v článku III. těchto nominačních kritérií TM, popřípadě byla 
výkonným výborem ČSFu (dále jen „VV ČSFu“) schválena a zařazena jako nominační soutěž do 
sportovního kalendáře ČSFu. 

 
 
 

Článek II. 
ÚČEL NOMINAČNÍCH KRITÉRIÍ 

 
1. Účelem nominačních kritérií TM je stanovení metodiky pro výběr nejlepších sportovců (závodníků) 

a jejich zařazení do SCTM. 
 
 
 

Článek III. 
NOMINAČNÍ SOUTĚŽE 

1. Nominační soutěže ČSFu pořádané na území České republiky: 
1.1. Mistrovství České republiky (dále jen MČR) 
1.2. WAKO K-1 World Grand Prix 
1.3. Czech Open 
1.4. Moravia Open 
1.5. Národní poháry 
1.6. Krajské poháry  
1.7. Liga K-1  

2. Nominační soutěže WAKO pořádané v zahraničí schvaluje VV ČSFu na základě mezinárodního 
kalendáře WAKO. Schválené nominační soutěže WAKO jsou vždy s dostatečným předstihem 
zařazeny do sportovního kalendáře ČSFu. 
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Článek IV. 
NOMINAČNÍ DISCIPLÍNY A KATEGORIE 

 
1. Nominační disciplíny, věkové a hmotnostní kategorie: 
 

POINT FIGHTING 
Věková kategorie Věk Hmotnostní kategorie 

Chlapci 7-9 -20 kg -24 kg -28 kg -32 kg -36 kg +36 kg    

Dívky 7-9 -20 kg -24 kg -28 kg -32 kg -36 kg +36 kg    

Mladší žáci 10-12 -28 kg -32 kg -37 kg -42 kg -47 kg +47 kg    

Mladší žákyně 10-12 -28 kg -32 kg -37 kg -42 kg -47 kg +47 kg    

Starší žáci 13-15 -42 kg -47 kg -52 kg -57 kg -63 kg -69 kg +69 kg   

Starší žákyně 13-15 -42 kg -46 kg -50 kg -55 kg -60 kg -65 kg +65 kg   

Junioři 16-18 -57 kg -63 kg -69 kg -74 kg -79 kg -84 kg -89 kg -94 kg +94 kg 

Juniorky 16-18 -50 kg -55 kg -60 kg -65 kg -70 kg +70 kg    

Muži *) 18-40  -57 kg -63 kg -69 kg -74 kg -79 kg -84 kg -89 kg -94 kg +94 kg 

Ženy *) 18-40 -50 kg -55 kg -60 kg -65 kg -70 kg +70 kg    

 
LIGHT CONTACT 

Věková kategorie Věk Hmotnostní kategorie 

Chlapci 7-9 -20 kg -24 kg -28 kg -32 kg -36 kg +36 kg    

Dívky 7-9 -20 kg -24 kg -28 kg -32 kg -36 kg +36 kg    

Mladší žáci 10-12 -28 kg -32 kg -37 kg -42 kg -47 kg +47 kg    

Mladší žákyně 10-12 -28 kg -32 kg -37 kg -42 kg -47 kg +47 kg    

Starší žáci 13-15 -42 kg -47 kg -52 kg -57 kg -63 kg -69 kg +69 kg   

Starší žákyně 13-15 -42 kg -46 kg -50 kg -55 kg -60 kg -65 kg +65 kg   

Junioři 16-18 -57 kg -63 kg -69 kg -74 kg -79 kg -84 kg -89 kg -94 kg +94 kg 

Juniorky 16-18 -50 kg -55 kg -60 kg -65 kg -70 kg +70 kg    

Muži *) 18-40 -57 kg -63 kg -69 kg -74 kg -79 kg -84 kg -89 kg -94 kg +94 kg 

Ženy *) 18-40 -50 kg -55 kg -60 kg -65 kg -70 kg +70 kg    

 
KICK LIGHT 

Věková kategorie Věk Hmotnostní kategorie 

Chlapci 7-9 -20 kg -24 kg -28 kg -32 kg -36 kg +36 kg    

Dívky 7-9 -20 kg -24 kg -28 kg -32 kg -36 kg +36 kg    

Mladší žáci 10-12 -28 kg -32 kg -37 kg -42 kg -47 kg +47 kg    

Mladší žákyně 10-12 -28 kg -32 kg -37 kg -42 kg -47 kg +47 kg    
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Starší žáci 13-15 -42 kg -47 kg -52 kg -57 kg -63 kg -69 kg +69 kg   

Starší žákyně 13-15 -42 kg -46 kg -50 kg -55 kg -60 kg -65 kg +65 kg   

Junioři 16-18 -57 kg -63 kg -69 kg -74 kg -79 kg -84 kg -89 kg -94 kg +94 kg 

Juniorky 16-18 -50 kg -55 kg -60 kg -65 kg -70 kg +70 kg    

Muži *) 18-40 -57 kg -63 kg -69 kg -74 kg -79 kg -84 kg -89 kg -94 kg +94 kg 

Ženy *) 18-40 -50 kg -55 kg -60 kg -65 kg -70 kg +70 kg    

 
FULL CONTACT 

Věková kategorie Věk Hmotnostní kategorie 

Starší žáci 13-15 -42 kg -47 kg -52 kg -57 kg -63 kg -69 kg +69 kg   

Starší žákyně 13-15 -42 kg -46 kg -50 kg -55 kg -60 kg -65 kg +65 kg   

Junioři 16-18 -60 kg -63,5 kg -67 kg -71 kg -75 kg -81 kg -86 kg -91 kg +91 kg 

Juniorky 16-18 -48 kg -52 kg -56 kg -60 kg -65 kg -70 kg +70 kg   

Muži *) 18-40 -60 kg -63,5 kg -67 kg -71 kg -75 kg -81 kg -86 kg -91 kg +91 kg 

Ženy *) 18-40 -48 kg -52 kg -56 kg -60 kg -65 kg -70 kg +70 kg   

 
LOW KICK 

Věková kategorie Věk Hmotnostní kategorie 

Starší žáci 13-15 -42 kg -47 kg -52 kg -57 kg -63 kg -69 kg +69 kg   

Starší žákyně 13-15 -42 kg -46 kg -50 kg -55 kg -60 kg -65 kg +65 kg   

Junioři 16-18 -60 kg -63,5 kg -67 kg -71 kg -75 kg -81 kg -86 kg -91 kg +91 kg 

Juniorky 16-18 -48 kg -52 kg -56 kg -60 kg -65 kg -70 kg +70 kg   

Muži *) 18-40 -60 kg -63,5 kg -67 kg -71 kg -75 kg -81 kg -86 kg -91 kg +91 kg 

Ženy *) 18-40 -48 kg -52 kg -56 kg -60 kg -65 kg -70 kg +70 kg   

 
K-1 

Věková kategorie Věk Hmotnostní kategorie 

Starší žáci 13-15 -42 kg -47 kg -52 kg -57 kg -63 kg -69 kg +69 kg   

Starší žákyně 13-15 -42 kg -46 kg -50 kg -55 kg -60 kg -65 kg +65 kg   

Junioři 16-18 -60 kg -63,5 kg -67 kg -71 kg -75 kg -81 kg -86 kg -91 kg +91 kg 

Juniorky 16-18 -48 kg -52 kg -56 kg -60 kg -65 kg -70 kg +70 kg   

Muži *) 18-40 -60 kg -63,5 kg -67 kg -71 kg -75 kg -81 kg -86 kg -91 kg +91 kg 

Ženy *) 18-40 -48 kg -52 kg -56 kg -60 kg -65 kg -70 kg +70 kg   

 
*)    Ve věkových kategoriích mužů a žen se nominační kritéria TM vztahují pouze na závodníky do 23 
let (včetně). 
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2. Uvedené věkové kategorie se odvozují od ročníku narození, nikoliv od aktuálního věku závodníka 
ke dni konání soutěže, tzn. že závodník je zařazen po celý kalendářní rok v té věkové kategorii, 
kolika let dosáhne ke dni 31. 12. aktuálního roku.  

 
 
 
 
 
 

Článek V. 
METODIKA UDĚLOVÁNÍ NOMINAČNÍCH BODŮ 

 
1. Nominační body se jednotlivým závodníkům započítávají vždy v rámci disciplíny, věkové 

a hmotnostní kategorie, a to po dobu 12 měsíců od data konání nominační soutěže. Po uplynutí 
této doby se body automaticky odebírají a již se závodníkům nadále nezapočítávají. 

2. Nominační body se závodníkům udělují v závislosti na umístění, typu a systému soutěže dle 
následující tabulky: 

2.1. Soutěže pořádané systémem vyřazovacích zápasů: 

 Dosažené celkové umístění 

Počet závodníků na startu 1. místo 2. místo 3. místo  4. místo 5. – 8. místo 

2 5 b. 0    

3 10 b. 5 b. 0   

4 – 7 20 b. 10 b. 5 b. 0 0 

8 – 15 40 b. 20 b. 10 b. 5 b. 0 

16 – 31 80 b. 40 b. 20 b. 10 b. 5 b. 

32 a více 160 b. 80 b. 40 b. 20 b. 10 b. 

2.1.1. Nominační body se neudělují, pokud nebylo dosažené umístění získané minimálně 
jedním vyhraným zápasem (postupem v pavouku). 

2.1.2. Nominační body za 3. místo se udělují pouze v případě, kdy se o 3. místo bojuje. Pokud 
se udělují dvě 3. místa, je bodový zisk obou závodníků jako za 4. místo. 

2.2. Soutěže pořádané systémem nasazovaných zápasů: 

 Dosažené vítězství 

Výkonnostní kategorie WO P (2:1) P (3:0) DISQ, AB RSC, KO 

A 5 b. 10 b. 15 b. 20 b. 25 b. 

B 1 b. 2 b.. 3 b. 4 b. 5 b. 

2.2.1. Nominační body se neudělují, pokud proti sobě zápasí dva závodníci ze stejného klubu.  
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3. Nominační body se udělují pouze ve standartních disciplínách a kategoriích kickboxu uvedených 
v  článku IV. těchto nominačních kritérií. Pokud se soutěží v nestandartních disciplínách či 
kategoriích jako je např. open, grand, začátečníci, týmy apod., žádné nominační body se neudělují. 

4. Závodníkovi se nominační body mohou udělit na soutěži maximálně jednou za každou disciplínu. 
V případě současného bodového zisku ve více věkových či hmotnostních kategoriích jedné 
disciplíny, se nominační body udělí pouze za jedno, a to nejlepší bodové ohodnocení dané 
disciplíny. 

 
 
 

Článek VI. 
KONTROLA NOMINAČNÍCH BODŮ  

 
1. Za správné udělení nominačních bodů, evidenci a kontrolu je odpovědná KTM.  

 
Článek VII. 

SPLNĚNÍ NOMINAČNÍCH KRITÉRIÍ 
 
1. KTM pravidelně aktualizuje bodové hodnocení jednotlivých závodníků a stanovuje jejich aktuální 

pořadí v rámci dané disciplíny, věkové a hmotnostní kategorie (dále jen „umístění v žebříčku DVH“). 
Celkové umístění v žebříčku DVH je vyhodnoceno dle nominačních bodů sestupně (nejvyšší počet 
nominačních bodů = 1. místo v žebříčku DVH). 

2. Za splnění nominačních kritérií TM je považováno umístění sportovce (závodníka) v žebříčku DVH 
do max. 5. místa. 

 
 
 

Článek VIII. 
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

 
1. Výklad nominačních kritérií TM provádí Výkonný výbor ČSFu. 

 
2. Tato nominační kritéria TM ruší a nahrazují veškeré předešlé verze nominačních kritérií TM ČSFu.  

3. Tato nominační kritéria TM nabývá platnosti a účinnosti dnem schválení výkonným výborem ČSFu 
ze dne 25. 6. 2022, usnesením č. U46.  

 
 
 
 

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