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1. Základní ustanovení  
1.1. Orgánem ČSFu se pro účely této směrnice rozumí Komise rozhodčích (dále jen „KR“) Českého 

svazu full-contactu z.s. (dále jen „ČSFu“) dle §13, odstavec 2.3. stanov ČSFu. 
1.2. Rozhodčím ČSFu se pro účely této směrnice rozumí odborný, sportovně technický pracovník, 

který je držitelem platné licence rozhodčího ČSFu, splňuje podmínky stanovené touto směrnicí 
a na soutěžích rozhoduje podle příslušných sportovních pravidel.  

1.3. Tato směrnice stanovuje rozsah činnosti a působnosti rozhodčích ČSFu na soutěžích kickboxu. 
1.4. Činnost rozhodčích 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. 

1.5. Rozhodčí v souvislosti s výkonem funkce rozhodčího odpovídá za svoji činnost KR ČSFu. 
 

2. Práva a povinnosti rozhodčího obecně 
2.1. Rozhodčí je povinen rozhodovat nestranně a nezávisle na základě platných sportovních pravidel 

ČSFu a svého nejlepšího zvážení rozhodných skutečností. 
2.2. K rozhodnutí musí rozhodčí dospět pouze na základě vlastního uvážení, popřípadě na základě 

konzultace s ostatními rozhodčími, ringovým inspektorem nebo hlavním rozhodčím, případně 
lékařem soutěže. 

2.3. Rozhodčí má povinnost účastnit se řádně všech soutěží, na které byl KR ČSFu delegován pro 
výkon funkce rozhodčího. Pokud se soutěže účastnit nemůže, musí o této skutečnosti 
bezodkladně informovat KR ČSFu. 

2.4. Rozhodčí se nesmí ve výkonu funkce rozhodčího účastnit žádné soutěže kickboxu, na kterou 
nebyl KR ČSFu delegován. Porušení tohoto ustanovení může mít za následek okamžité ukončení 
členství ve sboru rozhodčích ČSFu. 

2.5. Rozhodčí má právo na odpovídající podmínky pro výkon své funkce rozhodčího. V případě 
závady na ringu, jeho stanovišti, rušení nebo bránění ve výhledu jinými osobami, může žádat 
i přerušení probíhajícího zápasu. 
 

3. Výkon funkce rozhodčího 
3.1. Na soutěžích ČSFu je činnost rozhodčích rozdělena do následujících funkcí - seřazeno sestupně 

dle subordinace: 
3.1.1. Hlavní rozhodčí soutěže 
3.1.2. Ringový inspektor 
3.1.3. Ringový rozhodčí 
3.1.4. Bodový rozhodčí 
 

4. Činnost rozhodčího dle výkonu funkce 
4.1. Hlavní rozhodčí  

4.1.1. je odpovědný za regulérnost celé soutěže; 
4.1.2. jmenuje rozhodčí do výkonu funkce ringového inspektora; 
4.1.3. jmenuje rozhodčí na jednotlivé zápasiště; 
4.1.4. přijímá a dle sportovních pravidel rozhoduje o protestech; 
4.1.5. řeší nenadálé situace; 
4.1.6. kontroluje výkon všech rozhodčích; 
4.1.7. po organizačním výboru soutěže má právo požadovat: 

4.1.7.1. výměnu či doplnění organizačních pracovníků soutěže; 
4.1.7.2. zásah pořadatelské služby pro zachování regulérnosti soutěže či bezpečnosti 

rozhodčích; 
4.1.7.3. zajištění odděleného a uzamykatelného prostoru pro potřeby rozhodčích; 
4.1.7.4. zajištění občerstvení rozhodčích; 

4.2. Ringový inspektor 
4.2.1. podléhá rozhodnutí hlavního rozhodčího; 
4.2.2. je odpovědný za regulérnost soutěže na přiděleném zápasišti; 
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4.2.3. rozhoduje o nasazení rozhodčích k jednotlivým utkáním; 
4.2.4. kontroluje výkon nasazených rozhodčích; 
4.2.5. kontroluje výkon časoměřičů a zapisovatelů; 
4.2.6. řeší nenadálé situace; 

4.3. Ringový a bodový rozhodčí 
4.3.1. podléhají rozhodnutí hlavního rozhodčího a ringového inspektora; 
 

5. Delegování rozhodčích 
5.1. Delegace všech rozhodčích na soutěže je plně v kompetenci KR ČSFu. 
5.2. Oznámení o delegaci rozhodčích na soutěže musí KR ČSFu oznámit minimálně 14 dní před 

termínem konání soutěže. 
5.3. Nezletilý rozhodčí může být delegován pouze na výkon funkce bodového rozhodčího. 

 
6. Ústroj a vybavení rozhodčího 

6.1. Ústroj a vybavení rozhodčího na soutěži se řídí platnými sportovními předpisy mezinárodní 
organizace World Association of Kickboxing Organizations (dále jen „WAKO“) a sportovními 
pravidly ČSFu. 

6.2. Základní oblečení rozhodčího: 
6.2.1. bílá košile 
6.2.2. černé klasické kalhoty; 
6.2.3. černá sportovní obuv, umožňující pohyb po zápasišti; 
6.2.4. černý motýlek; 

6.3. Umístění znaků a označení na oblečení rozhodčího: 
6.3.1. v přiměřené velikosti je povoleno umístění: 

6.3.1.1. loga ČSFu; 
6.3.1.2. loga WAKO; 
6.3.1.3. státního znaku či vyobrazení vlajky České republiky; 
6.3.1.4. nápisu Česká republika, Czech republic, Česko či Czechia; 
6.3.1.5. loga oficiálního partnera či partnerů ČSFu; 
6.3.1.6. jméno a příjmení daného rozhodčího; 

6.3.2. zakázáno je umisťovat jakékoliv další nápisy, loga vlastních či klubových partnerů, loga 
klubů apod.; 

6.4. Doporučené vybavení rozhodčího: 
6.4.1. čistý látkový kapesník; 
6.4.2. propisovací tužka; 

6.5. Doplňující, dobrovolné vybavení rozhodčího: 
6.5.1. klikry (mechanická počítadla bodů); 
6.5.2. píšťalka; 
6.5.3. stopky; 
6.5.4. zdravotnické gumové rukavice; 
6.5.5. malý ručník; 

6.6. Rozhodčímu není především dovoleno: 
6.6.1. nosit náušnice, piercing na obličeji, prsteny, náramkové hodinky, ostré spony u opasku či 

jakékoliv jiné věci, které by mohly potencionálně způsobit zranění; 
6.6.2. mít zapnutý telefon či jiné věci, které by mohly potencionálně odvrátit jeho pozornost; 

 
7. Připravenost a obecné chování rozhodčího 

7.1. Rozhodčí se na soutěž dostaví včas, předpisově vybaven, předpisově a čistě oblečen, odpočatý 
a zcela střízlivý. 

7.2. Rozhodčí nikdy nenadržuje ani nepoškozuje žádného závodníka. V případě nastoupení 
závodníka z jeho klubu upozorní ringového inspektora. 

7.3. Rozhodčí je vstřícný, klidný a korektní. Rozhodčí se nepouští do diskusí o oprávněnosti verdiktu 
některého z rozhodčích s třetí osobou. 
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8. Porušení povinností člena sboru rozhodčích ČSFu 
8.1. KR ČSFu rozhoduje v prvním stupni o porušení povinností stanovených normami této směrnice 

členy sboru rozhodčích ČSFu. 
8.2. Účastníkem řízení o porušení povinností členem sboru rozhodčích ČSFu může být pouze člen 

sboru rozhodčích ČSFu. 
8.3. KR za tímto účelem přijímá návrhy k zahájení řízení od všech členů ČSFu. Návrh na zahájení 

řízení o porušení povinností členem sboru ČSFu musí obsahovat: 
8.3.1. jméno a příjmení navrhovatele, 
8.3.2. čeho se domáhá, 
8.3.3. místo a datum události,  
8.3.4. popis události, 
8.3.5. datum a podpis navrhovatele. 

8.4. Návrh na zahájení řízení může směřovat pouze k porušení povinností člena Sboru rozhodčích 
ČSFu v souvislosti s výkonem funkce rozhodčího nebo porušením povinností stanovených 
normami této směrnice. 

8.5. Předseda KR ČSFu zkontroluje, zda návrh splňuje všechny podmínky uvedené v odstavci 8.3. a 
8.4. této směrnice a předloží KR ČSFu tento návrh k dalšímu projednání nebo tento návrh vrátí 
navrhovateli k dopracování. 

8.6. KR ČSFu předložený návrh projedná a rozhodne o porušení povinností členem Sboru 
rozhodčích, a nebo zahájí jednání o porušení povinností členem Sboru rozhodčích, a nebo návrh 
jako takový zamítne. Rozhodnutí KR musí být vždy písemné včetně odůvodnění. 

8.7. Jednání KR ČSFu o porušení povinností členem Sboru rozhodčích je veřejné a ústní, za 
přítomnosti minimálně tří členů KR ČSFu a dalších členů Sboru rozhodčích, kterých se porušení 
povinností členem sboru rozhodčích týká, popř. dalších pozvaných zúčastněných osob. Z jednání 
je možné se omluvit, popřípadě požádat o odložení jednání na jiný vyhovující termín. 

8.8. V případě, že KR ČSFu rozhodne o porušení povinností členem Sboru rozhodčích, může KR 
ČSFu s přihlédnutím k závažnosti porušení povinností uložit následující sankce: 
8.8.1. Pozastavení výkonu rozhodčího (i na dobu neurčitou); 
8.8.2. Snížení licenčního stupně rozhodčího (od jednoho stupně až na minimum); 
8.8.3. Úplné odnětí licence rozhodčího; 

8.9. Proti rozhodnutí KR ČSFu je možné podat odvolání, a to do 14ti dnů od doručení rozhodnutí KR 
ČSFu v dané věci. 

8.10. Ve druhém stupni rozhoduje o porušení povinností členem Sboru rozhodčích VV ČSFu. 
 

9. Závěrečná ustanovení 
9.1. Výklad této směrnice provádí VV ČSFu. 
9.2. Tato směrnice ruší a nahrazuje předchozí směrnici ČSFu č. 1/2010 – Směrnice pro činnost 

rozhodčích ČSFu ze dne 16. 6. 2010. 
9.3. Tato směrnice byla schválena VV ČSFu usnesením č. U7 dne 24. 1. 2023, a nabývá platnosti 

a účinnosti dnem jejího schválení. 
 
 
 
 

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


