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1. Základní ustanovení 
1.1. Komise pro pořádání soutěží (dále jen „KPPS“) je zřízena jako orgán Českého svazu full-contactu 

z.s. (dále jen „ČSFu“) dle §13, odstavec 2.5. stanov ČSFu. 
1.2. Tato směrnice stanovuje rozsah činnosti a působnosti KPPS dle §13, odstavec 6. stanov ČSFu. 
1.3. Činnost KPPS 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. KPPS odpovídá za svoji činnost konferenci ČSFu a výkonnému výboru ČSFu (dále jen VV ČSFu). 
 

2. Poslání KPPS  
2.1. Hlavním posláním KPPS je odborně řídit oblast soutěží ČSFu.  

 
3. Struktura KPPS 

3.1. KPPS je minimálně tříčlenná a skládá se z předsedy KPPS a minimálně dvou členů KPPS. 
3.2. Předseda KPPS je jmenován VV ČSFu. 
3.3. Členy KPPS navrhuje předseda KPPS a předkládá VV ČSFu ke schválení a jmenování. 
3.4. Podmínkou pro jmenování předsedy KPPS je předchozí praxe s pořádáním soutěží v kickboxu. 
3.5. Předpokladem pro jmenování člena KPPS je předchozí praxe s pořádáním soutěží v kickboxu. 
3.6. VV ČSFu může v případě závažných nedostatků v práci KPPS kdykoliv jednotlivé členy KPPS, 

předsedu KPPS, či celou KPPS odvolat. 
 

4. Rozhodování KPPS 
4.1. KPPS rozhoduje a přijímá usnesení na zasedání KPPS. 
4.2. Zasedání KPPS svolává a řídí předseda KPPS. 
4.3. Zasedání KPPS je usnášeníschopné, pokud je přítomná nadpoloviční většina členů KPPS. 
4.4. Pro přijetí návrhu musí hlasovat nadpoloviční většina přítomných členů KPPS. 
4.5. KPPS může rozhodovat i mimo zasedání (rozhodování per rollam), a to v písemné formě nebo 

s využitím technických prostředků. 
 

5. Rozsah činnosti, působnosti a povinností KPPS 
5.1. Činnost KPPS tvoří zejména: 

5.1.1. stanovení podmínek, předpisů, směrnic, metodických postupů apod., pro organizaci 
soutěží pořádaných ČSFu nebo krajskými svazy ČSFu, 

5.1.2. stanovení podmínek, předpisů, směrnic, metodických postupů apod., pro soutěže 
pořádané pod záštitou ČSFu, 

5.1.3. stanovení soutěžního řádu ČSFu,  
5.1.4. kontrolu a dohled nad dodržováním ustanovení soutěžního řádu ČSFu a jeho jednotné 

aplikace na soutěžích ČSFu, 
5.1.5. sestavení Kalendáře soutěží ČSFu.  

5.2. KPPS v souladu s posláním KPPS dle článku 2. této směrnice spolupracuje při své činnosti 
zejména s: 
5.2.1. Komisí rozhodčích ČSFu, 
5.2.2. Organizačními výbory jednotlivých soutěží ČSFu, 
5.2.3. VV ČSFu a krajskými svazy ČSFu, 
5.2.4. Mezinárodní organizací World Association of Kickboxing Organizations (dále jen 

„WAKO“). 
5.3. KPPS je povinna evidovat a archivovat výsledkové listiny soutěží ČSFu. 
5.4. Rozsah a oblast působnosti KPPS je v rámci ČSFu daná rozsahem její činnosti dle článku 5.1. 

této směrnice, a to v souladu s jejím posláním dle článku 2. této směrnice. 
5.5. KPPS jako orgán ČSFu působí na celém území České republiky.  
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5.6. Dle §13, odstavec 3. stanov ČSFu, volí KPPS na Konferenci ČSFu svého zástupce – delegáta 
KPPS s hlasem rozhodujícím. 

5.7. KPPS je povinna předložit na Konferenci ČSFu zprávu o činnosti KTM za uplynulé období. 
 

6. Kalendář soutěží ČSFu 
6.1. Kalendář soutěží ČSFu (též označován jako „Soutěžní kalendář ČSFu“, „Sportovní kalendář 

ČSFu“, „Kalendář akcí ČSFu“ nebo jen „Kalendář ČSFu“) je dokument (dále jen „kalendář ČSFu“), 
který obsahuje seznam soutěží, výjezdů, reprezentačních akcí, seminářů, soustředění, 
svazových zkoušek apod., daného kalendářního roku, či jeho části. 

6.2. Kalendář ČSFu sestavuje KPPS a vždy předkládá VV ČSFu ke schválení. 
6.3. KPPS se snaží při sestavování kalendáře ČSFu zachovat co možná největší dostupnost pro kluby 

i závodníky ČSFu, tzn. termíny jednotlivých soutěží naplánovat (pokud možno) s dostatečným 
odstupem, a to zejména u plno-kontaktních disciplín kickboxu. 

6.4. KPPS při sestavování kalendáře ČSFu postupuje podle následujících priorit (sestavuje od 
nejdůležitějších akcí): 
6.4.1. 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., 

6.4.2. mistrovství světa WAKO, 
6.4.3. mistrovství Evropy WAKO, 
6.4.4. nominační světové a Evropské poháry WAKO, 
6.4.5. nominační mezinárodní soutěže WAKO, 
6.4.6. nominační mezinárodní soutěže ČSFu (např. WAKO K-1 WGP), 
6.4.7. mistrovství České republiky ČSFu, 
6.4.8. ostatní mezinárodní soutěže ČSFu (Czech open, Moravia open), 
6.4.9. národní poháry ČSFu, 
6.4.10. krajské poháry ČSFu, 
6.4.11. ligové soutěže ČSFu, 
6.4.12. reprezentační soustředění a semináře ČSFu, 
6.4.13. odborná školení a semináře (trenérů, rozhodčích apod.) ČSFu, 
6.4.14. zkoušky na stupně technické vyspělosti ČSFu, 
6.4.15. ostatní a oblastní soutěže, 
6.4.16. ostatní akce. 

6.5. Schválený kalendář ČSFu vydává a zveřejňuje KPPS v přehledné grafické podobě. 
6.6. V případě změn termínů akcí, přidání či odebrání akcí, je KPPS odpovědná za platnou aktualizaci 

a zveřejnění upraveného kalendáře ČSFu. 
 

7. Další související dokumenty a směrnice ČSFu 
7.1. Systém soutěží ČSFu, metodiku nominace závodníků v postupových soutěží ČSFu, registrace 

závodníků na soutěže ČSFu apod., stanovuje samostatný dokument „Soutěžní řád ČSFu“.  
7.2. Sportovní pravidla jsou stanovena v samostatném dokumentu „Sportovní pravidla ČSFu“. 
7.3. Možná změna příslušnosti klubu či jeho hostování na soutěži ČSFu stanovuje samostatný 

dokument „Přestupní řád ČSFu“. 
7.4. Podmínky a předpisy při organizaci pořádání soutěží ČSFu stanovuje samostatná směrnice – 

„Směrnice pro organizování sportovních soutěží ČSFu“.  
7.5. Všeobecné podmínky pro účast na soutěžích kickboxu stanovuje samostatná směrnice – 

„Směrnice pro účast členů ČSFu na soutěžích kickboxu“. 
7.6. Podrobný postup registrace závodníků na soutěže ČSFu je stanoven v samostatném dokumentu 

– „Postup registrace závodníků na soutěže ČSFu“. 
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7.7. Postaršení nezletilého závodníka spojené s jeho účastí na soutěži ČSFu stanovuje samostatná 
směrnice – „Směrnice pro postaršení závodníka ČSFu“. 

7.8. Udělení záštity na  soutěž pořádanou jiným pořadatelem stanovuje samostatná směrnice – 
„Směrnice pro udělení záštity ČSFu“. 

7.9. Činnost rozhodčích na soutěži ČSFu stanovuje samostatná směrnice – „Směrnice pro činnost 
rozhodčích ČSFu“. 

7.10. Metodiky vyhodnocení sportovních výsledků na soutěžích ČSFu (zisk nominačních bodů) jsou 
stanoveny v samostatných  dokumentech „Nominační kritéria do reprezentačního výběru 
České republiky ČSFu“ a „Nominační kritéria pro zařazení závodníka do sportovního centra 
talentované mládeže ČSFu“. 

7.11. Poplatky a startovné na soutěži stanovuje samostatná „Ekonomická směrnice KPPS ČSFu“. 
7.12. Sportovní pravidla profesionálních soutěží stanovuje samostatný dokument „Sportovní pravidla 

profesionální divize ČSFu“. 
7.13. Poplatky za právo pořádat titulové profesionální zápasy stanovuje samostatná „Ekonomická 

směrnice profesionální divize ČSFu“. 
 

8. Závěrečná ustanovení 
8.1. Výklad této směrnice provádí VV ČSFu. 
8.2. Tato směrnice byla schválena VV ČSFu usnesením č. U47 dne 25. 6. 2022, a nabývá platnosti 

a účinnosti dnem jejího schválení. 
 
 

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


