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Směrnice STK ČSKe č. 2/2017

Pořadatelská směrnice
Českého svazu karate
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Úvodní ustanovení
Čl. 1
Tato směrnice upravuje práva a povinností pořadatelů soutěží Českého svazu karate (dále jen
„ČSKe“).

Pořádání a zajištění soutěží ČSKe
Čl. 2

Obecná ustanovení
(1) Soutěžemi ČSKe se rozumějí Mistrovství České republiky (dále jen „MČR“), Mistrovské soutěže
kumite týmů (dále jen „Liga“), Národní poháry a nominační turnaje.
(2) Pořadatelé soutěží ČSKe jsou v souvislosti s pořádáním soutěže povinni:
a) dbát pokynů STK ČSKe;
b) zajistit propozice na turnaj a jejich zaslání STK ČSKe nejpozději 6 týdnů před zahájením
soutěže; ve spolupráci s STK soutěže zajistit evidenci přihlášek a rozlosování
c) zajistit halu a její přípravu pro odpovídající počet tatami, se zázemím pro závodníky,
rozhodčí a diváky;
d) zajistit kvalifikovaný zdravotní dozor v počtu minimálně jedné kvalifikované osoby na dvě
tatami, přičemž nelze mít jednu kvalifikovanou osobu pro dvě tatami v různých halách;
e) zajistit bezproblémový přístup zdravotního dozoru k jednotlivým zápasovým plochám;
f) zajistit řádně označené prostory s předepsaným vybavením pro antidopingovou kontrolu;
g) zajistit pořadatelskou službu;
h) zajistit možnost ubytování a občerstvení pro rozhodčí, STK soutěže a pořadatelskou službu
ve smyslu příslušných předpisů ČSKe;
i) zajistit prodej občerstvení pro závodníky a diváky v souladu s obecně závaznými právními
předpisy;
j) zajistit přehledné označení, především šaten pro závodníky a rozhodčí, označení tatami,
umístění prezentace, umístění hlavního rozhodčího a umístění lékaře;
k) zajistit plochu pro vylepování nalosovaných rozpisů zápasů;
l) zajistit, aby byla soutěž ukončena včas, tedy tak, aby délkou trvání soutěže ještě nebylo
ohroženo zdraví závodníků, případně objektivní rozhodování rozhodčích;
m) vypracovat zprávu o turnaji dle pokynů STK ČSKe.
Čl. 3

Další ustanovení
(1) Kromě povinností uvedených v čl. 2 jsou pořadatelé soutěží ČSKe, nejedná-li se o soutěže uvedené
v čl. 4 této směrnice, dále povinni,
a) zajistit technické vybavení, zejména časomíry, stolky a židle pro prezentaci, hlavního
rozhodčího, lékaře a rozhodčí na jednotlivých zápasištích, praporky pro rozhodčí, ozvučení
včetně mikrofonu;
b) zajistit tatami
c) zajistit řádně proškolenou obsluhu časomír;

-2-

d) zajistit ceny dle propozic a vyhlášení vítězů;
(2) Národní poháry žactva musí probíhat minimálně na šesti tatami.
(3) Národní poháry dorostu, juniorů, U21 a seniorů, pořádané spolu s Ligou kumite týmů, musí být
připraveny minimálně na šesti tatami, ale v případě nízkého počtu závodníků mohou být pořádány
na pěti tatami.
(4) MČR, pořádané spolu s finále Ligy kumite týmů, probíhá zásadně na šesti tatami; tento počet může
být na základě rozhodnutí STK ČSKe upraven podle počtu nominovaných závodníků.
(5) Nejedná-li se o soutěže uvedené v čl. 4 této směrnice, nese pořadatel veškeré finanční náklady
spojené s pořádáním soutěže.
(6) Nejedná-li se o soutěže uvedené v čl. 4 této směrnice, je příjemcem startovného ze soutěže
pořadatel.
(7) Nejedná-li se o soutěže uvedené v čl. 4 této směrnice, zajišťuje organizaci soutěže v plném rozsahu
pořadatel.
(8) Pořadatelé jsou povinni dodržovat veškeré předpisy ČSKe, které se pořádání soutěží ČSKe týkají.
(9) Pořadatelé nominačních turnajů jsou povinni dodržet kategorie stanovené soutěžním řádem ČSKe
pro kategorie žactva a dorostu.
Čl. 4

Soutěže ČSKe, na kterých ČSKe zajišťuje servisní a technickou skupinu
Pořadatelé soutěží ČSKe zajišťovaných ze strany ČSKe jsou povinni zajistit vše, co je uvedeno v čl. 2
odst. 2, v ostatních věcech se pořádání těchto soutěží řídí platnou smlouvou s ČSKe pro danou soutěž.
Čl. 5

Povinnosti STK při pořádání soutěží ČSKe
(1) STK soutěže je v souvislosti s pořádáním soutěže ČSKe povinen:
a) před soutěží zkontrolovat náležitosti zaslaných přihlášek;
b) zajistit váhu na převážení závodníků;
c) zajistit formuláře pro zápis o utkání;
d) dle časového rozpisu uvedeného v propozicích zaprezentovat závodníky, popřípadě týmy
do jednotlivých kategorií;
e) dle časových možností převážit závodníky pro hmotnostní kategorie kumite před začátkem
dané hmotnostní kategorie; v případě MČR je převážení povinné pro všechny zúčastněné
závodníky;
f) nalosovat závodníky, popřípadě týmy do jednotlivých kategorií;
g) zpracovat výsledky soutěže a výsledky zaslat je STK ČSKe nejpozději do dvou dnů od data
skončení soutěže;
h) odevzdat startovní listiny, popřípadě přihlášky STK ČSKe v tištěné nebo elektronické
podobě nejpozději do čtyř týdnů od data skončení soutěže;
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i)

odevzdat vyplněné rozpisy utkání a výsledkové listiny v tištěné nebo elektronické podobě
STK ČSKe nejpozději do čtyř týdnů od data skončení soutěže.

(2) STK soutěže je dále oprávněn vydávat rozhodnutí v mezích soutěžního řádu, je-li potřeba takové
rozhodnutí vydat bezodkladně a nelze-li zajistit vydání rozhodnutí STK ČSKe.
(3) STK ČSKe je v souvislosti s pořádáním soutěže povinen:
a) ve spolupráci s pořadatelem zajistit STK soutěže;
b) zajistit zpracování výsledků soutěže, jejich začlenění do nominačních a dalších žebříčků,
zveřejnit výsledky nebo odkaz na výsledky na webových stránkách ČSKe nebo STK ČSKe;
c) u MČR zajistit nominaci závodníků a tuto nominaci nebo odkaz na nominaci zveřejnit na
webových stránkách ČSKe nebo STK ČSKe;
d) u ČLK zveřejnit na webových stránkách ČSKe nebo STK ČSKe přihlášky a podmínky účasti v
ČLK na daný ročník nejpozději tři týdny před termínem konání prvního kola ČLK.
Čl. 6

Závěrečná ustanovení
(1) Tato směrnice byla schválena Prezidiem ČSKe dne ......
(2) Touto směrnicí se ruší všechny předchozí verze pořadatelské směrnice ČSKe.
(3) Tato směrnice nabývá účinnosti dne 1.4.2017.

za STK ČSKe zpracoval Mgr. Jiří Kotala
za Prezidium ČSKe prezident Ing. Jiří Boček
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