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1. Základní ustanovení 
1.1. Tato směrnice stanovuje podmínky a předpisy při organizaci soutěží pořádaných Českým svazem 

full-contactu z.s. (dále jen „ČSFu“). 
1.2. Výkonným orgánem ČSFu se pro účely této směrnice 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. 

1.3. Řídicím orgánem soutěže ČSFu se pro účely této směrnice rozumí Komise pro pořádání soutěží 
ČSFu (dále jen „KPPS“) dle §13, odstavec 2.5. stanov ČSFu. Rozsah činnosti a působnosti KPPS 
se řídí samostatnou směrnicí pro činnost KPPS. 

1.4. Sportovně-technickým orgánem soutěže ČSFu se pro účely této směrnice rozumí Komise 
rozhodčích ČSFu (dále jen „KR“) dle §13, odstavec 2.3. stanov ČSFu. Rozsah činnosti 
a působnosti KR se řídí samostatnou směrnicí pro činnost KR. 

1.5. Organizace soutěží 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. 
 

2. Vymezení pojmů 
2.1. Organizační složkou soutěže se pro účely této směrnice rozumí Organizační výbor soutěže (dále 

jen „OVS“). 
2.2. Řídícími účastníky soutěže se pro účely této směrnice rozumí účastníci, kteří na soutěži z pozice 

své funkce organizují či řídí samotný chod soutěže, tzn. např. členové orgánu ČSFu, členové 
OVS, delegáti a rozhodčí. 

2.3. Organizačními účastníky soutěže se pro účely této směrnice rozumí účastníci, kteří na soutěži 
z pozice své funkce plní úkoly zadané řídícími účastníky soutěže, tzn. např. zdravotní dozor, 
techničtí pracovníci, zapisovatelé, časoměřiči, hostesky apod. 

2.4. Sportovními účastníky soutěže se pro účely této směrnice rozumí účastníci, kteří na soutěži 
zastupují svůj sportovní klub (SK/TJ), tzn. např. závodníci, trenéři, koučové, doprovodný tým 
apod. 

2.5. Ostatními účastníky soutěže se pro účely této směrnice rozumí všechny ostatní účastníci soutěže, 
kteří nenaplňují ustanovení  článku 2.2., 2.3. a 2.4. této směrnice, tzn. např. diváci či hosté. 

2.6. World Association of Kickboxing Organizations (dále jen „WAKO“) je mezinárodní organizací 
kickboxu, jejímž výhradním zástupcem pro Českou republiku je  ČSFu.  
 

3. Účel a poslání 
3.1. Hlavním účelem této směrnice je zajištění plánování, přípravy, organizace, řízení, průběhu, 

vyhlášení, ukončení a evidence soutěží ČSFu v souladu s posláním ČSFu dle §2, odstavec 2.6. 
stanov ČSFu.  
 

4. Působnost a aplikace  
4.1. ČSFu pořádá, organizuje a řídí výhradně soutěže v kickboxu, a to ve všech jeho disciplínách, 

věkových, hmotnostních a výkonnostních kategoriích, a to na celém území České republiky.  
4.2. Pořádání soutěží ČSFu je službou členské základně ČSFu, kickboxerské komunitě a veřejnosti. 
4.3. Veškeré soutěže ČSFu se řídí mezinárodními sportovními pravidly WAKO s případnými dodatky 

ČSFu. 
 

5. Typy soutěží ČSFu 
5.1. ČSFu organizuje a řídí následující soutěže: 

5.1.1. Mistrovství České republiky  
5.1.2. Mezinárodní soutěže WAKO pořádané na území České republiky  
5.1.3. Národní poháry 
5.1.4. Krajské poháry 
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5.1.5. Ligové soutěže 
5.1.6. Oblastní soutěže 
5.1.7. Ostatní soutěže 

 
6. Rozsah činnosti, působnosti a odpovědnosti na soutěži 

6.1. Orgány ČSFu a OVS vzájemně spolupracují v zájmu dosažení nejvyšší kvality úrovně soutěží. 
6.2. Rozsah činnosti a působnosti VV ČSFu na soutěži tvoří zejména: 

6.2.1. schválení a zařazení soutěže do kalendáře soutěží ČSFu na základě návrhu KPPS, 
6.2.2. stanovení výše startovného na soutěži. 

6.3. Rozsah činnosti a působnosti KPPS na soutěži tvoří zejména: 
6.3.1. příprava a řízení veškerých organizačních záležitostí před samotným konáním soutěže, 
6.3.2. jmenování předsedy OVS soutěže a členů OVS soutěže, 
6.3.3. zahájení a kontrola registrací na soutěž, 
6.3.4. zpracování výsledků soutěže a kontrolu přidělených nominačních bodů jednotlivým 

závodníkům; 
6.4. Rozsah činnosti a působnosti OVS na soutěži tvoří zejména:  

6.4.1. spolupráce s KPPS na přípravě soutěže, 
6.4.2. zajištění všech organizačních účastníků soutěže, 
6.4.3. organizační řízení průběhu soutěže,  
6.4.4. rozhodování o organizačních záležitostech v průběhu soutěže, 

6.5. Rozsah činnosti a působnosti KR na soutěži tvoří zejména:  
6.5.1. nominaci všech rozhodčích soutěže, 
6.5.2. řízení veškeré činnosti rozhodčích na soutěži,  
6.5.3. dodržování sportovních pravidel soutěže,  
6.5.4. zajištění regulérního průběhu soutěže, 
6.5.5. předání všech výsledků soutěže KPPS.  

6.6. Odpovědnost na soutěži jednotlivých organizačních složek a organizačních účastníků soutěže:  
6.6.1. KPPS za svoji činnost na soutěži odpovídá VV ČSFu, 
6.6.2. KR za svoji činnost na soutěži odpovídá VV ČSFu, 
6.6.3. OVS za svoji činnost na soutěži odpovídá KPPS, 
6.6.4. Delegáti za svoji činnost na soutěži odpovídají KPPS, 
6.6.5. Rozhodčí za svoji činnost na soutěži odpovídají KR, 
6.6.6. Organizační účastníci soutěže za svoji činnost na soutěži odpovídají OVS. 

6.7. Sportovní účastníci soutěže ČSFu se řídí propozicemi soutěže, sportovními pravidly ČSFu, 
soutěžním řádem ČSFu, obecně platnými předpisy, informačním předpisem soutěže, provozním 
řádem soutěže apod. 

6.8. Ostatní účastníci soutěže se řídí obecně platnými předpisy, informačním předpisem soutěže, 
provozním řádem soutěže apod. 
 

7. Struktura organizačního výboru soutěže ČSFu 
7.1. OVS se skládá z předsedy OVS a minimálně 

7.1.1. šesti členů OVS v případě pořádání Mistrovství České republiky či mezinárodní soutěže 
(čl. 5.1.1. a 5.1.2. této směrnice), 

7.1.2. čtyř členů OVS v případě pořádání Národního poháru (čl. 5.1.3. této směrnice), 
7.1.3. dvou členů OVS v případě pořádání Krajského poháru, ligových, oblastních a ostatních 

soutěžích (čl. 5.1.4. až 5.1.7. této směrnice). 
7.2. Předsedu OVS i členy OVS jmenuje KPPS. 
7.3. Předseda OVS pověřuje jednotlivé členy OVS řízením konkrétních činností spojených 

s organizací soutěže ČSFu, a je odpovědný za dohled a kontrolu plnění těchto činností.  
7.4. KPPS může v případě závažných nedostatků v práci OVS kdykoliv jednotlivé členy OVS, 

předsedu OVS, či celou OVS odvolat. 
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7.5. Činnost a struktura OVS je automaticky ukončena po ukončení a závěrečném vypořádání 
soutěže ČSFu. 

 
8. Spolupořadatel soutěže ČSFu 

8.1. Spolupořadatelem soutěže ČSFu (dále jen „spolupořadatel“) se pro účely této směrnice rozumí 
právnická či fyzická osoba, která má s ČSFu uzavřenou písemnou smlouvu o spolupráci při 
pořádání soutěže.  

8.2. Účelem a cílem spolupráce je snížení ekonomických nákladů ČSFu spojených s pořádáním 
soutěže, popřípadě zajištění dalších služeb, které jsou v zájmu dosažení nejvyšší kvality a úrovně 
soutěže, tzn. např. zajištění a/nebo úhradu: 

8.2.1. prostor konání soutěže, 
8.2.2. sportovního vybavení soutěže, 
8.2.3. technického vybavení soutěže, 
8.2.4. personálního obsazení organizačních účastníků soutěže, 
8.2.5. občerstvení a stravování účastníků soutěže, 
8.2.6. sportovních cen soutěžícím, 
8.2.7. doprovodného programu soutěže, 
8.2.8. propagace soutěže, 
8.2.9. fotografických a video služeb soutěže,  
8.2.10. televizních přenosů soutěže,  
8.2.11. streamovacích služeb soutěže,  
8.2.12. mediálních služeb soutěže, 
8.2.13. jakýchkoliv dalších služeb v souladu s účelem a cílem soutěže.  

8.3. Spolupořadatel nemůže v žádném případě zasahovat do samotného průběhu soutěže, 
regulérnosti soutěže, rozsahu činnosti a působností jednotlivých organizačních složek soutěže 
a účastníků soutěže. 

8.4. Spolupořadatel koordinuje zajištění služeb s KPPS, případně s VV ČSFu či VVKS ČSFu. 
8.5. Spolupořadatel má právo na jmenování svého zástupce do OVS. 
8.6. Spolupořadatel má právo na svoji propagaci prostřednictvím tištěných či elektronických materiálů 

spojených se soutěží (např. plakáty, propozice, výsledkové listiny apod.), a to v rozsahu vhodně 
a viditelně umístěného loga spolupořadatele. Jakákoliv jiná propagace spolupořadatele či 
propagace jeho dalších partnerů, musí být součástí uzavřené písemné smlouvy dle článku 8.1. 
této směrnice. 

8.7. Spolupořadatel s plnou právní odpovědností odpovídá za všechny služby, které na soutěži ČSFu 
zajišťuje, a je povinen uhradit ČSFu veškeré škody, penále, pokuty či jiné majetkové sankce, 
které ČSFu vzniknou jeho zaviněním. 

 
9. Další související dokumenty a směrnice ČSFu 

9.1. Systém soutěží ČSFu, metodiku nominace závodníků v postupových soutěží ČSFu, registrace 
závodníků na soutěže ČSFu apod., stanovuje samostatný dokument „Soutěžní řád ČSFu“.  

9.2. Sportovní pravidla jsou stanovena v samostatném dokumentu „Sportovní pravidla ČSFu“. 
9.3. Možná změna příslušnosti klubu či jeho hostování na soutěži ČSFu stanovuje samostatný 

dokument „Přestupní řád ČSFu“. 
9.4. Všeobecné podmínky pro účast na soutěžích kickboxu stanovuje samostatná směrnice – 

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

– „Postup registrace závodníků na soutěže ČSFu“. 
9.6. Postaršení nezletilého závodníka spojené s jeho účastí na soutěži ČSFu stanovuje samostatná 

směrnice – „Směrnice pro postaršení závodníka ČSFu“. 
9.7. Činnost rozhodčích na soutěži ČSFu stanovuje samostatná směrnice – „Směrnice pro činnost 

rozhodčích ČSFu“. 
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9.8. 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“. 

9.9. Poplatky a startovné na soutěži stanovuje samostatná „Ekonomická směrnice KPPS ČSFu“. 
 

10. Závěrečná ustanovení 
10.1. Výklad této směrnice provádí VV ČSFu. 
10.2. Tato směrnice ruší a nahrazuje předchozí směrnici ČSFu č. 5/2011 ze dne 1. 12. 2011. 
10.3. Tato směrnice byla schválena VV ČSFu usnesením č. U59 dne 25. 6. 2022, a nabývá platnosti 

a účinnosti dnem jejího schválení. 
 
 

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


