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Článek I. 
ÚVODNÍ USTANOVENÍ 

 
1. Soutěžní řád (dále jen „SŘ“) Českého svazu full-contactu a ostatních bojových umění, z.s. (dále jen „ČSFu“) 

stanovuje podmínky, předpisy a postup při organizaci soutěží pořádaných ČSFu. 
 

2. ČSFu organizuje a řídí soutěže ČSFu na celém území České republiky. V případě krajské nebo oblastní soutěže 
organizuje a řídí soutěž ČSFu příslušný Krajský svaz ČSFu (dále jen KS ČSFu), případně určený regionální 
zástupce ČSFu (dále jen „RZ ČSFu “) na jehož území soutěž probíhá. 

3. Soutěží se pro účely tohoto SŘ rozumí jakákoliv národní či mezinárodní soutěž, akce, závod, mistrovství, pohár, 
liga, turnaj, galavečer apod., na které se soutěží minimálně v jedné disciplíně podle národních či mezinárodních 
sportovních pravidel kickboxu, či v disciplíně, která je ve svém základu podobná či zaměnitelná s některou 
disciplínou kickboxu. 

4. SŘ stanovuje metodiku a postupová kritéria pro nominaci na Mistrovství České republiky v kickboxu. 

5. Výkonným orgánem ČSFu se pro účely SŘ rozumí výkonný výbor ČSFu (dále jen VV ČSFu). V případě krajské 
nebo oblastní soutěže se za výkonný orgán ČSFu považuje výkonný výbor krajského svazu ČSFu (dále jen VVKS 
ČSFu) na jehož území soutěž probíhá. 

6. Řídicím orgánem ČSFu se pro účely SŘ rozumí Komise pro pořádání soutěží ČSFu (dále jen KPPS ČSFu). 

7. Sportovně-technickým orgánem ČSFu se pro účely SŘ rozumí Komise rozhodčích ČSFu (dále jen KR ČSFu). 

8. Organizační složkou soutěže se pro účely SŘ rozumí Organizační výbor soutěže (dále jen OVS). 
 

9. Řídícími účastníky soutěže se pro účely SŘ rozumí: 

9.1. Členové orgánu ČSFu 

9.2. Členové OVS 

9.3. Delegáti 

9.4. Rozhodčí 
 

10. Organizační účastníci soutěže se pro účely SŘ rozumí: 

10.1. Zdravotní dozor  

10.2. Techničtí pracovníci  

10.3. Zapisovatelé 

10.4. Časoměřiči 

10.5. Hostesky 
 

11. Sportovní účastníci soutěže se pro účely SŘ rozumí: 

11.1. Sportovci 

11.2. Trenéři 

11.3. Doprovod 
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12. Pro účely SŘ se přítomní diváci, rodinný příslušníci (mimo zákonné zástupce), pozvaní hosté atd., nepovažují na 
soutěži za účastníky soutěže. Jejich přítomnost na soutěži se řídí obecně platnými předpisy, informačním předpisem 
soutěže, provozním řádem soutěže apod. 

 
 
 
 

Článek II. 
ÚČEL SOUTĚŽNÍHO ŘÁDU 

 
1. Účelem SŘ je zajištění přípravy, zahájení, průběhu, vyhlášení a ukončení soutěže ČSFu v souladu se sportovními 

pravidly ČSFu, mezinárodními sportovními pravidly WAKO a tímto SŘ. 

2. Soutěžní řád stanovuje nominační podmínky pro účast (postup) na Mistrovství České republiky. 
 
 
 
 

Článek III. 
PŮSOBNOST A APLIKACE SOUTĚŽNÍHO ŘÁDU  

 
1. ČSFu pořádá, organizuje a řídí výhradně soutěže kickboxu. 

2. Pořádání soutěží je službou členské základně ČSFu, kickboxerské komunitě a veřejnosti. 

3. Veškeré soutěže se řídí sportovními pravidly mezinárodní organizace WORLD ASSOCIATION OF KICKBOXING 
ORGANIZATIONS (dále jen WAKO) s případnými dodatky ČSFu. 

4. Orgány ČSFu, OVS, řídící a organizační účastníci soutěže vzájemně spolupracují v zájmu dosažení nejvyšší kvality 
úrovně soutěže. 

5. KPPS ČSFu připravuje a řídí veškeré organizační záležitosti před samotným konáním soutěže, schvaluje propozice 
soutěže, schvaluje složení OVS soutěže, odpovídá za zahájení a kontrolu registrací na soutěž. Po ukončení soutěže 
odpovídá KPPS ČSFu za zpracování výsledků soutěže a kontrolu přidělených nominačních bodů jednotlivým 
závodníkům. 

6. OVS dohlíží, kontroluje a řídí samotný průběh soutěže, rozhoduje o všech organizačních záležitostech soutěže, 
odpovídá za zajištění zdravotního dozoru soutěže a zajištění ostatních účastníků soutěže kteří na soutěži přímo 
spolupracují.  

7. KR ČSFu odpovídá za nominaci všech rozhodčích soutěže, dohlíží, kontroluje a řídí veškerou činnost rozhodčích 
na soutěži (v souladu se směrnicí ČSFu pro činnost rozhodčích), dohlíží na dodržování sportovních pravidel soutěže 
a regulérní průběh soutěže. KR ČSFu přijímá a rozhoduje s konečnou platností o podaných protestech proti 
výsledku zápasu. KR ČSFu po ukončení soutěže odpovídá za předání všech výsledků soutěže KPPS ČSFu. 

8. Všichni účastníci soutěže odpovídají za svoji činnost příslušnému orgánu ČSFu či organizační složce soutěže dle 
výkonu své funkce a zařazení na soutěži. 

9. Závodníci a členové realizačních týmů se mohou soutěže účastnit, za předpokladu, že se v souladu s propozicemi 
soutěže registrovali a mají platnou členskou známku ČSFu. Trenéři  se mohou soutěže účastnit, za předpokladu, 
že se v souladu s propozicemi soutěže registrovali, mají platnou členskou známku ČSFu a jsou držitelé platné 
trenérské licence ČSFu (minimálně IV. třídy). 

10. Další podmínky, předpisy, rozsah činnosti a působnosti tímto SŘ neupravené, se řídí příslušnými závaznými 
dokumenty ČSFu: 

10.1. Sportovní pravidla ČSFu 

10.2. Přestupní řád ČSFu 
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10.3. Směrnice pro organizování soutěží ČSFu 

10.4. Směrnice pro účast členů ČSFu na soutěžích kickboxu 

10.5. Směrnice pro postaršení závodníka ČSFu 

10.6. Směrnice pro činnost rozhodčích ČSFu 

10.7. Ekonomická směrnice Komise pro pořádání soutěží ČSFu 

11. Vztahy tímto SŘ neupravené se řídí stanovami ČSFu, právním řádem České republiky a obecně platnými morálními 
a společenskými normami. 

 
 

Článek IV. 
TYPY SOUTĚŽÍ 

1. ČSFu organizuje a řídí následující soutěže: 

1.1. Mistrovství České republiky (dále jen MČR) 

1.2. Mezinárodní soutěže WAKO 

1.3. Národní poháry 

1.4. Krajské poháry 

1.5. Ligové soutěže 

1.6. Oblastní soutěže 

1.7. Ostatní soutěže 

2. ČSFu může poskytnout záštitu i na soutěže kickboxu, které přímo neorganizuje. Poskytnutí záštity ČSFu se řídí 
samostatnou „Směrnicí pro udělení záštity ČSFu“. 

 
 
 
 

Článek V. 
MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY  

 
1. Mistrovství České republiky (dále jen MČR) je nejvyšší národní soutěž ve všech disciplínách a kategoriích kickboxu, 

a pořádá se pouze jednou v kalendářním roce. 

2. Vítěz MČR získává titul Mistr České republiky v kickboxu daného roku, disciplíny, věkové a hmotnostní kategorie. 

3. Na MČR mohou startovat pouze nominovaní závodníci, kteří se nominovali na nižších, kvalifikačních soutěžích. 

4. Na MČR mohou startovat pouze závodníci z členské základny ČSFu a není umožněno startovat závodníkům 
zahraničních klubů. 

5. V každé disciplíně, věkové a hmotnostní kategorii může startovat maximálně 8 nominovaných závodníků. 

6. Závodník může být na MČR nominován ve více disciplínách, nicméně v každé disciplíně může startovat pouze 
v jedné věkové i hmotnostní kategorii. 
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7. Pokud je v dané disciplíně, věkové i hmotnostní kategorii nominován pouze jeden závodník, kategorie se 
automaticky slučuje s vyšší hmotnostní kategorií. V případě, že sloučení s vyšší hmotnostní kategorií není možné, 
lze po dohodě se závodníkem či jeho zástupcem (zákonným zástupcem, popř. trenérem), přeřadit závodníka do 
vyšší věkové kategorie. 

8. Pokud se v dané disciplíně, věkové i hmotnostní kategorii účastní MČR pouze jeden závodník, a nelze uplatnit 
sloučení či přeřazení dle předchozího článku, titul Mistr České republiky se neuděluje. 

9. Na MČR se soutěží výhradně systémem vyřazovacích zápasů bez repasáže (tzv. postupový pavouk – KO systém). 

10. Počáteční pozice závodníků v postupovém pavouku: 

10.1. První a druhá pozice (nasazení) se odvozuje od nejvyššího celkového počtu získaných nominačních bodů.  

10.2. Ostatní pozice (3 až 8) se určují losem. 

10.3. Pokud jsou v postupovém pavouku dva či více závodníků ze stejného klubu, pozice v postupovém pavouku 
se upravuje tak, aby v případě postupu těchto závodníků, došlo k jejich vzájemnému souboji co nejpozději. 

11. Na MČR se v tatami disciplínách o 3. místo bojuje (uděluje se jedno 3. místo), v ringových disciplínách se o 3. místo 
nebojuje (udělují se dvě 3. místa). 

 
 
 
 

Článek VI. 
MEZINÁRODNÍ SOUTĚŽE WAKO 

 
1. Mezinárodní soutěže WAKO jsou soutěže organizované a řízené ČSFu, které jsou pořádané na území České 

republiky a jsou zařazené do sportovního kalendáře WAKO. 

2. Pokud není mezinárodní soutěž WAKO určená výhradně reprezentačním týmům (mistrovské WAKO soutěže), 
mohou se mezinárodní soutěže WAKO účastnit i závodníci bez nominace, pokud propozice soutěže neurčují jinak.  

3. Hlavní mezinárodní soutěže WAKO pořádané ČSFu: 

3.1. WAKO K-1 WORLD GRAND PRIX 

3.2. CZECH OPEN 

3.3. MORAVIA OPEN 

4. Mezinárodní soutěže WAKO jsou zařazené mezi bodované kvalifikačních soutěže ČSFu na MČR. 

5. Harmonogram, soutěžní disciplíny, věkové kategorie, hmotnostní kategorie, počet startujících, systém soutěže 
apod. určují výhradně propozice soutěže, které však musí být v souladu s předpisy a pravidly ČSFu a WAKO, 
vydanými příslušnými směrnicemi ČSFu a tímto SŘ. 

 
 
 

Článek VII. 
NÁRODNÍ A KRAJSKÉ POHÁRY 

 
1. Národní poháry (dále jen NP) a Krajské poháry (dále jen KP) jsou kvalifikační soutěže ČSFu na MČR ve všech 

disciplínách a kategoriích kickboxu. 
 

2. ČSFu pořádá minimálně 2 NP v daném kalendářním roce. 
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3. ČSFu prostřednictvím KS ČSFu pořádá v každém kraji 1 KP v daném kalendářním roce. 
 

4. Na NP i KP mohou startovat pouze závodníci z členské základny ČSFu a není umožněno startovat závodníkům 
zahraničních klubů.  

 
5. Počet startujících závodníků v dané disciplíně, věkové a hmotnostní kategorii není nijak omezen. 

 
6. Pokud je v dané disciplíně, věkové i hmotnostní kategorii registrován pouze jeden závodník, kategorie se 

automaticky slučuje s vyšší hmotnostní kategorií. V případě, že sloučení s vyšší hmotnostní kategorií není možné, 
lze po dohodě se závodníkem či jeho zástupcem (zákonným zástupcem, popř. trenérem), přeřadit závodníka do 
vyšší věkové kategorie. 

 
7. Pokud není v propozicích soutěže uvedeno jinak, na NP i KP se soutěží systémem vyřazovacích zápasů bez 

repasáže (tzv. postupový pavouk – KO systém). 
 

8. Počáteční pozice závodníků v postupovém pavouku: 

8.1. Všechny pozice se losují 

8.2. Pokud jsou v postupovém pavouku dva či více závodníků ze stejného klubu, pozice v postupovém pavouku se 
upravuje tak, aby v případě postupu těchto závodníků, došlo k jejich vzájemnému souboji co nejpozději. 

 
9. Na NP se v tatami disciplínách o 3. místo bojuje (uděluje se jedno 3. místo), v ringových disciplínách se o 3. místo 

nebojuje (udělují se dvě 3. místa). 
 
 
 
 

Článek VIII. 
LIGOVÉ SOUTĚŽE 

 
1. Ligové soutěže (dále jen Ligy) jsou více kolové soutěže v kickboxu, a jsou převážně zaměřené pro určitou  skupinu 

(disciplína, věk, výkonnost apod.) závodníků.  

2. Hlavní ligové soutěže pořádané ČSFu jsou zejména: 

2.1. Liga K-1 a ostatních ringových disciplín kickboxu (dále jen Liga K-1) 

2.2. Liga kickboxu dětí a mládeže  

3. Liga K-1:  

3.1. Je zaměřená výhradně na ringových disciplíny kickboxu, převážně disciplínu K-1. 

3.2. Je zařazená mezi bodované kvalifikační soutěže ČSFu na MČR v ringových disciplínách. 

3.3. Soutěží se systémem nasazovaných zápasů, tzn., že v rámci jednoho kola má každý závodník pouze jeden 
start, a to se soupeřem, jehož určuje a vybírá matchmaker ligy. Vzájemný zápas rozhodne o vítězi 
a poraženém. 

3.4. Celkové pořadí ligy K-1 se vyhodnocuje v kategorii jednotlivců a klubů dle dosažených bodů v rámci celého 
ročníku (bez ohledu na věkové, hmotnostní či výkonnostní kategorie). Průběžné pořadí je aktualizováno vždy 
po zveřejnění výsledků jednotlivých kol. 

4. Liga kickboxu dětí a mládeže: 

4.1. Je zaměřená výhradně na závodníky dětských a juniorských kategorií v tatami disciplínách kickboxu. 
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4.2. Soutěž má kromě standartních kategorií kickboxu i samostatné kategorie určené pouze pro začátečníky 
a týmy. 

4.3. Soutěž není zařazená mezi bodované kvalifikační soutěže ČSFu. 

4.4. Harmonogram, kategorie, systém soutěže apod. určují výhradně propozice soutěže. 

4.5. Celkové pořadí Ligy kickboxu dětí a mládeže se vyhodnocuje v kategorii jednotlivců a klubů dle dosažených 
bodů v rámci celého ročníku (bez ohledu na věkové, hmotnostní či výkonnostní kategorie). Průběžné pořadí je 
aktualizováno vždy po zveřejnění výsledků jednotlivých kol. 

 
5. Na ligových soutěžích není počet startujících závodníků nijak omezen. 

 
 
 
 

Článek IX. 
OBLASTNÍ SOUTĚŽE 

 
1. Oblastní soutěže (dále jen OS) jsou soutěže v kickboxu, které ČSFu, případně KS ČSFu, organizuje a řídí, nejsou 

však zařazené do žádné kategorie soutěží ČSFu dle článku V. – VIII. tohoto SŘ. Zpravidla se jedná o jednorázové 
či jednostranně zaměřené soutěže, oblastní soutěže, meziklubová utkání apod.  

2. OS nejsou zařazené mezi bodované kvalifikační soutěže ČSFu. 

3. Harmonogram, kategorie, systém soutěže apod. určují výhradně propozice soutěže. 

 
 
 

Článek X. 
OSTATNÍ SOUTĚŽE  

 
1. Ostatní soutěže (dále jen OST) jsou soutěže v kickboxu, nad kterými ČSFu převzal záštitu, ale samotnou soutěž 

přímo neorganizuje. Zpravidla se jedná o profesionální galavečery kickboxu, na kterých ČSFu provádí odborný 
dozor, dohlíží na regulérnost jednotlivých zápasů, dodržování sportovních pravidel apod.  

2. OST nejsou zařazené mezi bodované kvalifikační soutěže ČSFu. 

 
 
 

Článek XI. 
DISCIPLÍNY A KATEGORIE 

 
1. ČSFu pořádá, organizuje a řídí výhradně soutěže kickboxu v následujících disciplínách: 

1.1. Tatami disciplíny: 

1.1.1. Point fighting  

1.1.2. Light contact 

1.1.3. Kick light 

1.2. Ringové disciplíny: 

1.2.1. Full contact 
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1.2.2. Low kick 

1.2.3. K-1 

2. Věkové a hmotnostní kategorie jednotlivých disciplín kickboxu dle mezinárodních sportovních pravidel WAKO 
a ČSFu: 

 
TATAMI DISCIPLÍNY 

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    

Veteráni 41+ -79 kg -89 kg +89 kg       

Veteránky 41+ -65 kg +65 kg        

RINGOVÉ DISCIPLÍNY 

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   
 
3. 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.  

4. Věková i hmotnostní kategorie se kontroluje při osobní registraci (prezentaci) kickboxera na soutěži. Kontrolu 
hmotnosti vykonává pro tuto činnost pověřený rozhodčí, který má právo požadovat předložení průkazu totožnosti 
závodníka. Kontrola hmotnosti se provádí na certifikované váze a závodník nesmí hmotnostní kategorii překročit 
(tzv. nulová tolerance hmotnosti).  

5. Mimo MČR, lze na ostatních soutěžích vypsat speciální kategorie BEGINNERS (začátečníci). Hmotnostní kategorie 
lze v tomto případě upravit propozicemi soutěže. Pokud se však během zápasu prokáže, že má závodník výrazně 
lepší znalosti a dovednosti než začátečník, může být rozhodčím v zájmu ochrany soupeře diskvalifikován. 
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6. Mimo MČR, lze na ostatních soutěžích vypsat speciální kategorie TEAMS (týmy), které jsou určené pro týmy 
složené z 2, 3 či 5 kickboxerů. Na týmové soutěži se zápasí stejně jako v běžné kategorii (jeden proti jednomu), ale 
bodový zisk se sčítá celému týmu. Hmotnostní kategorie, popřípadě další podmínky, lze v tomto případě upravit 
propozicemi soutěže. 

 
 
 
 

Článek XII. 
KVALIFIKAČNÍ SOUTĚŽE, NOMINAČNÍ KRITÉRIA A BODOVÁNÍ 

 
1. Kvalifikační soutěže (dále jen KS) a nominační kritéria slouží k postupu a nominaci na MČR. 

2. Na MČR se může nominovat v každé disciplíně, věkové a hmotnostní kategorii, maximálně 8 závodníků s aktuálně 
dosaženým nejvyšším počtem nominačních bodů získaných na soutěžích ČSFu zařazených mezi bodované 
kvalifikační soutěže ČSFu.  

3. Závodník, který není na MČR nominován, může na MČR startovat pouze za předpokladu, že na MČR je v dané 
disciplíně, věkové a hmotnostní kategorii nominováno méně než 8 závodníků a start tohoto závodníka předem 
schválí KPPS ČSFu.    

4. Získané nominační body se jednotlivým závodníkům započítávají po dobu 12 měsíců od data konání KS.  

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

5.1. 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. 

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

5.1.2. 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. 

5.2. 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. 
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5.2.1. Nominační body se neudělují, pokud proti sobě zápasí dva závodníci ze stejného klubu.  

6. Pokud ČSFu organizuje oficiální zahraniční výjezd na mezinárodní soutěž WAKO, nominační body se započítávají 
stejně jako u jiné kvalifikační soutěže ČSFu, pouze však za předpokladu, že se nominační body dosáhly u standartní 
kategorie kickboxu dle čl. XI. tohoto SŘ. V kategorii open, grand, začátečníci atd., se žádné nominační body 
neudělují. 

 
 

Článek XIII. 
SPORTOVNÍ PRAVIDLA A ROZHODOVÁNÍ 

 
1. Soutěže ČSFu se řídí a rozhodují dle „Sportovních pravidel ČSFu“.  

2. Sportovní pravidla ČSFu jsou v souladu se sportovními pravidly WAKO. 

3. Činnost rozhodčích na soutěži ČSFu se řídí samostatnou směrnicí ČSFu pro činnost rozhodčích. 

4. Závodníci jsou povinni nastupovat do soutěže vždy v předepsaném sportovním ustrojení a vybaveni povinnými 
chrániči. Barva chráničů musí korespondovat s barvou rohu (modrá/červená), do které závodník nastupuje. Veškeré 
chrániče závodníka musí odpovídat předpisům a bezpečnostním požadavkům WAKO. 

 
 

 
Článek XIV. 

ORGANIZACE SOUTĚŽÍ 
 
1. Organizace soutěží se řídí samostatnou směrnicí ČSFu pro organizování sportovních soutěží ČSFu. 

 
 
 

Článek XV. 
KLUBOVÁ PŘÍSLUŠNOST 

 
1. Závodníci startují na soutěžích ČSFu pod příslušností svého mateřského klubu. 

2. Změna příslušnosti mateřského klubu (přestup) závodníka, či jeho dočasné hostování v jiném klubu se řídí 
samostatným dokumentem „Přestupní řád ČSFu“.  

 
 
 

Článek XVI. 
REGISTRACE A PREZENTACE 

 
1. Závodníci se na soutěže ČSFu mohou registrovat pouze prostřednictvím svého klubu. 

2. Každý klub ČSFu disponuje autorizovaným přístupem do administrace svého klubu, vedeného v elektronické 
databázi ČSFu, prostřednictvím které on-line registruje závodníky na soutěže, objednává členské průkazy ČSFu a 
členské známky ČSFu atd. Podrobný postup registrace závodníků na soutěže ČSFu je popsán v samostatném 
dokumentu „Postup registrace závodníků“. 

3. Na soutěže ČSFu lze zaregistrovat pouze závodníky s platnou členskou známkou ČSFu. 

4. Kluby ČSFu sami zodpovídají, aby správně a včas registrovaly své závodníky na soutěže ČSFu. Jakákoliv změna 
v registraci závodníka po ukončení termínu registrací, nemusí být akceptována. 
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5. Úhrada startovného na soutěžích ČSFu se provádí výhradně prostřednictvím bankovního převodu na základě 
faktury, která se automaticky vygeneruje po odeslání on-line registrace na soutěž, a je trvale dostupná 
v administraci klubu. Úhrada startovného musí být provedena ještě před termínem konání soutěže. 

6. Úhrada startovného, či jakýchkoliv jiných plateb v hotovosti, není na soutěži ČSFu možná. 

7. Uhrazené startovné se automaticky vrací (dobropisuje) v případě, že závodník nemohl na soutěži startovat 
z důvodu: 

7.1. Onemocnění (nutno doložit kopií lékařské zprávy); 

7.2. Zrušení dané soutěžní kategorie z důvodu neobsazení; 

8. Podmínky startu a účasti závodníka na soutěži ČSFu (kontrola při osobní prezentaci závodníka): 

8.1. Odeslaná on-line registrace; 

8.2. Dodržení zaregistrované hmotnostní kategorie při kontrole hmotnosti; 

8.3. Předložení sportovního průkazu ČSFu nebo jiného dokladu totožnosti; 

8.4. Předložení potvrzení o zdravotní způsobilosti ne starší než 12 měsíců; 

8.5. Závodníci mladší 18 let musí předložit podepsaný souhlas zákonného zástupce v průkazu ČSFu nebo předloží 
notářsky ověřený revers; 

8.6. Veškeré podmínky startu a účasti závodníka mohou dále doplňovat propozice soutěže ČSFu; 
 
 

 
 

Článek XVII. 
START ZAHRANIČNÍCH ZÁVODNÍKŮ 

 
1. Závodníci bez české státní příslušnosti se mohou účastnit MČR, ČLK a národních pohárů, pokud splňují následující 

podmínky: 

1.1. jsou členy spolku (klubu) ČSKe; 

1.2. splňují všechny podmínky startu na soutěži dané tímto soutěžním řádem; 

2. Za splnění výše uvedených podmínek odpovídá předseda spolku (klubu) ČSKe, za který zahraniční závodník 
startuje. 

 
Článek XVIII. 

VYKÁZÁNÍ ZE SOUTĚŽE 
 
1. V případě zvlášť závažného nevhodného, hrubého, vulgárního či agresivního chování na soutěži ČSFu, může OVS 

či hlavní rozhodčí soutěže, rozhodnout o okamžitém vyloučení dané osoby ze soutěže a/nebo vykázání dané osoby 
mimo sportovní halu soutěže. Pokud by daná osoba toto vykázání nerespektovala, a spor by vedl k další eskalaci 
konfliktu, je povinností a odpovědností OVS zajistit příslušná bezpečnostní opatření, a následně je povinna podat 
podnět na disciplinární řízení dle „Disciplinárního řádu ČSFu“. 
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Článek XIX. 
PROCESNÍ USTANOVENÍ 

 
1. Proti každému rozhodnutí orgánu ČSFu uvedeném v článku I., odst. 5. až 7., či OVS je přípustná stížnost. 

2. Stížností není míněn, a ani nemůže být „protest“ (např. proti výsledku). Protesty se řídí podle samostatných 
„Sportovních pravidel ČSFu“. 

3. Stížnost musí být podána písemně, a to účastníkem soutěže dle článku I., odst. 9. až 11. Za nezletilého závodníka 
tak může učinit jen jeho zákonný zástupce. Ve stížnosti musí být uvedeno, v čem je spatřována nesprávnost 
napadaného rozhodnutí, a musí obsahovat odůvodnění. 

4. Stížnost musí být podána nejpozději do pěti pracovních dnů poté, co se stěžovatel o rozhodnutí dozví. 

5. O stížnosti rozhoduje KPPS ČSFu. O stížnosti proti rozhodnutí KPPS ČSFu rozhoduje VV ČSFu. Stěžovatel musí 
být o výsledku projednání jeho stížnosti informován, a to nejpozději do 30 dnů ode dne, kdy byla stížnost doručena 
KPPS ČSFu. 

 
 
 

Článek XX. 
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

 
1. Výklad Soutěžního řádu ČSFu provádí Výkonný výbor ČSFu. 

 
2. Tímto Soutěžním řádem ČSFu se ruší a nahrazuje předchozí soutěžní řád ČSFu ze dne 22. 6. 2022.  

3. Tento Soutěžní řád ČSFu byl schválen výkonným výborem ČSFu usnesením č. U94, dne 8. 11. 2022 a nabývá 
platnosti a účinnosti dnem 1. 1. 2023.  

 
 




