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PRAVIDLA PRO ORGANIZACE SOUTĚŽÍ ČESKÉHO SVAZU KICKBOXU – SOUTĚZNÍ ŘÁD 

Tento soutěžní řád schválil výkonný výbor ČSK na své schůzi dne 30.11.2022. 
 
Soutěžní řád Českého svazu kickboxu, z.s. stanovuje podmínky, předpisy a postup při organizaci 
soutěží pořádaných ČSK, nebo jeho sdruženými kluby. 
 
Soutěží se rozumí jakákoliv klubový, národní, mistrovský či mezinárodní turnaj, na kterém se soutěží 
podle národních či mezinárodních sportovních pravidel kickboxu, schválených výkonným výborem 
ČSK. 
 
ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 
 

a. Oficiální soutěžní akci může pořádat pouze spolek sdružený v ČSK, nebo přímo svaz. 
b. Soutěže se řídí oficiálními pravidly ČSK. 
c. Výkonný výbor na základě doporučení soutěžní komise schvaluje strukturu soutěží ČSK. 

d. Výkonný výbor na základě doporučení soutěžní komise každoročně schvaluje kalendář 

soutěžních akcí. 

e. Rozhodovat na soutěžích mohou pouze vyškolení rozhodčí ČSK, delegovaní komisí rozhodčích 

f. Propozice na soutěž musí být k dispozici s dostatečným předstihem, minimálně však měsíc 

před soutěžní akcí. 

g. Program turnaje a pro koho je soutěžní akce určena je vždy definováno v propozicích.  

h. Propozice na soutěž schvaluje komise ČSK pro pořádání soutěží. 

i. Organizační výbor soutěže se řídí zaslaným souborem doporučení pro organizátory závodů 

pod hlavičkou ČSK. 

j. Soutěžní komise celoročně dohlíží na soutěže a na konci závodní sezóny vyhodnotí kvalitu 

organizace soutěží. 

 
STRUKTURA SOUTĚŽÍ ČSK 
 
Klubové regionální turnaje série ,,C“ – turnaj organizovaný zejména pro závodníky svého klubu 
s možností účasti klubů působících v okolí.  Organizátor má možnost výběru disciplín, úpravy 
zápasiště, co se týká velikosti, po případě využití podlahového ringu. Dále si může upravit počet 
rozhodčích na jedno zápasiště. 
 
Celostátní turnaje série „B“ – turnaj organizovaný pro začátečníky, kteří jsou definováni do deseti 
oficiálních zápasů, nebo rozhodnutím ringového inspektora, který může na základě výkonnostní 
úrovně závodníka urychlit jeho přestup do elity. Organizátor má možnost výběru disciplín, úpravy 
zápasiště, co se týká velikosti, po případě využití podlahového ringu. Termín soutěže je vždy schválen 
soutěžní komisí ČSK. 
 
Celostátní turnaj série „A“ – mezinárodní turnaj organizovaný pro elitní závodníky v kickboxu. Start 
je možný bez výkonnostních omezení, zařazeny jsou pouze elitní soutěžní kategorie. Tato série 
turnajů je kvalifikací pro Mistrovsví ČR. Pokud závodník dosáhne umístění do osmého místa, 
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automaticky se tam kvalifikuje v příslušné soutěžní kategorii pro aktuální nebo následující rok, podle 
toho, jestli se turnaj koná před MČR v aktuálním roce nebo až po něm. Disciplíny a termín soutěže je 
vždy schválen soutěžní komisí ČSK. 
 
Mistrovství ČR v kickboxu všech disciplín – vrcholná soutěž, kde je start podmíněn umístěním do 
osmého místa v celostátních turnajích série „A“ nebo ve vybraných zahraničních turnajích 
schválených v soutěžním kalendáři. MČR se pořádá pouze jednou za kalendářní rok. Úspěšnost 
závodníka na Mistrovství ČR je jeden z faktorů pro výběr do reprezentace ČSK. 
 
Obecná pravidla průběhu soutěží: 

- Zápasí se postupovým KO systémem. 
- Zápasí se o třetí místo. 
- V soutěžích série „B“ a „C“ se může využít systému zápasení každý s každým, nebo s využitím 

systému ,,looser pool“. 
- V případě nutnosti je možné slučovat kategorie nebo posouvat závodníky do vyšších 

váhových nebo věkových kategorií, vždy po dohodě se zúčastněnými. 
- Závodníci mohou startovat ve více disciplínách i váhových kategoriích. 

 
DEFINICE ZÁKLADÍCH POJMŮ 

 
1.1. Sportovec – účastník soutěžní akce ČSK 
Sportovec účastnící se soutěží a akcí ČSK, musí splňovat následující podmínky: 

a. Sportovec musí být zcela zdráv a mít platné potvrzení o lékařské prohlídce, ne starší 1 
roku.  

b. Sportovec musí znát a řídit se pravidly ČSK.  
c. Sportovec se chová s respektem k soupeřům a jejich týmům, k rozhodčím a jejich 

verdiktům a respektuje pravidla ČSK.  
d. Sportovec musí souhlasit s tím, že se podrobí lékařské prohlídce, nebo dopingovému 

testu.  
e. Neplnoletí sportovci musí dodat notářsky ověřený souhlas zákonného zástupce s účastí 

na soutěži.  
 
1.2. Věkové kategorie polokontaktní disciplíny (PF, LC, KL, kalaki)  
 
Věkové kategorie se řídí dle data narození  
Děti (pouze point fighting a kalaki) 6-9 let  
Mladší žáci/žákyně (Mžci, Mžky) 10-12 let  
Starší žáci/žákyně (Sžci, Sžky) 13-15 let  
Junioři/juniorky (Jun, Jky) 16-18 let  
Muži/ženy (Muži, Ženy) 19 a více let  
(horní věková hranice není omezena)  
Veteráni (V muži, V ženy) 35 let a více (horní věková hranice není omezena, závodníci mohou 
startovat současně i v předchozí kategorii Muži/ženy)  
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1.3. Věkové kategorie plnokontaktní disciplíny (FC, LK, K1)  
 
Junioři/juniorky (Jun, Jky) 15-18 let  
Muži/ženy (Muži, Ženy) 19-40 let 
 
1.4. Věkové kategorie hudební formy (se zbraní / beze zbraně) 
   
Chlapci (15 let a mladší) / dívky (15 let a mladší)   
Muži (16let a starší) / ženy (16 let a starší)   

 
1.5. Váhové kategorie  
 
Děti: -24 -27 -30 -33 -36 +36 kg (point fighting a kalaki)  
Mžci: -28 -32 -37 -42 -47 +47 kg  
Mžky: -28 -32 -37 -42 -47 +47 kg  
Sžci: -32 -37 -42 -47 -52 -57 -63 -69 +69 kg  
Sžky: -32 -37 -42 -46 -50 -55 -60 -65 +65 kg  
Jun PF, LC, KL : -57 -63 -69 -74 -79 -84 -89 -94 +94 kg  
Jun FC, LK, K1 : -51 -54 -57 -60 -63,5 -67 -71 -75 -81 -86 -91 +91 kg  
JkyPF, LC, KL : -50 -55 -60 -65 -70 +70 kg  
JkyFC, LK, K1 : -48 -52 -56 -60 -65 -70 +70 kg  
Muži PF, LC, KL : -57 -63 -69 -74 -79 -84 -89 -94 +94 kg  
Muži FC, LK, K1 : -51 -54 -57 -60 -63,5 -67 -71 -75 -81 -86 -91 +91 kg  
Ženy PF, LC, KL : -50 -55 -60 -65 -70 +70 kg  
Ženy FC, LK, K1 : -48 -52 -56 -60 -65 -70 +70 kg 
 
1.6. Vybavení závodníků  
 
Vybavení závodníků musí vždy být v souladu s pravidly pro danou disciplínu.  
Všechny ochranné prostředky musí pocházet od autorizovaných výrobců a musí být v dobrém a 
plně funkčním stavu a správné velikosti (např. u botiček nesmí koukat prsty, rukavice musí být 
plně funkční).  
Závodník nesmí nastoupit k zápasu s žádnými šperky (např. řetízky, náramky, náušnice, atd.) 
nebo piercingem (na jakýchkoliv částech těla). V případě zamlčení této skutečnosti a zjištění, že 
závodník má piercing (např. v oblasti trupu), může být závodník diskvalifikován z důvodu zvláště 
závažného porušení pravidel ČSK.  
Závodník musí mít řádně zastřižené nehty na nohou tak, aby nemohl zranit soupeře. Pokud 
nebude tato podmínka splněna, závodník bude rozhodčím odeslán zajistit nápravu a bude 
penalizován za zdržování zápasu.  
Nejsou povoleny žádné sponky, plastové či kovové vlasové doplňky sloužící ke svázání vlasů. Je 
povolena pouze elastická či látková gumička.  
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Není povoleno nastoupit s ortézou, sádrou, s tampony v nose nebo s řeznými ranami či 
škrábanci, tržnými ranami apod. V případě, že takto závodník nastoupí k zápasu, rozhodčí 
konzultuje situaci s lékařem.  
Závodníci, kteří nastoupí k zápasu, musí být v suchém a čistém oblečení bez stop krve.  
Obličej a odhalené části těla musí být suché, bez oleje, u ringových disciplín je povolena vazelína 
pouze v oblasti obličeje. 
Brýle jsou během zápasu zakázány. Povoleny jsou pouze měkké kontaktní čočky.  
V případě, že má závodník rovnátka na zuby, musí mít speciální chránič chrupu a v případě, že 
má závodník rovnátka na horním i dolním chrupu, musí mít jednolitý chránič chrupu na obě 
strany. V tomto případě musí mít závodník povolení od svého dentisty, že může startovat.  
 
1.7. Kouč  
 
Závodník má právo, ale i povinnost, být doprovázen jedním koučem. Kouč je zodpovědný za 
technickou vyspělost svého závodníka k regulérnímu vedení boje. Tento kouč může mít s sebou 
jednoho asistenta.  
Kouč i asistent musí mít vhodné sportovní oblečení a obuv.  
Kouč musí mít s sebou ručník pro potřebu očištění krve či potu svého závodníka a pro možnost 
při vzdání zápasu signalizovat toto rozhodnutí centrovému rozhodčímu.  
Kouč doprovází závodníka k zápasišti nebo ringu, pomáhá mu s úpravami výstroje.  
Kouč je v průběhu zápasu potichu, nevstupuje do zápasiště či ringu a během přestávky mezi koly 
může svému závodníkovi slušnou formou poskytovat taktické rady.  
Kouč je přítomen průběhu celého zápasu.  
Kouč se chová s respektem k soupeřům a jejich týmům, k rozhodčím a jejich verdiktům a 
respektuje pravidla ČSK.  
Kouč musí být starší 18ti let. 
Kouč nesmí ze svého rohu natáčet videozáznam.  
Nevhodné chování kouče či asistenta může centrový rozhodčí potrestat jejich varováním anebo 
nařídit jejich výměnu i bez předchozího varování při vážném porušení pravidel.  
 
1.8. Penalizace za chování kouče  
 
Při jakémkoliv porušení pravidel koučem, rozhodčí může udělit kouči verbal warning/slovní 
varování.  
Rozhodčí může udělit 2 verbal warning/slovní varování a poté má právo nařídit výměnu kouče.  
Na výměnu kouče má závodník maximálně 2 minuty.  
Není podmínkou, že kouč musí být varován napřed –při závažnějším přestupku může centrový 
rozhodčí přistoupit k okamžité výměně.  
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1.9. Rozhodčí  
 
Základní odpovědností rozhodčího je, aby zápas probíhal dle regulí a pravidel ČSK a vedení 
zápasu tak, aby byla v maximální možné míře zajištěna bezpečnost závodníků před zraněním v 
průběhu celého zápasu.  
Rozhodčí rozhoduje zápasy objektivně a čestně.  
Rozhodčí nediskutuje o verdiktech s kouči či závodníky a vždy odešle dotazovatele za hlavním 
rozhodčím turnaje.  
Centrový rozhodčí – rozumí se ten, který zápas řídí – středový na tatami a ringový v ringu.  
Centrový rozhodčí je zodpovědný za celkové vedení zápasu, penalizaci, čas a správnost údajů na 
tabuli nebo bodovacích lístkách.  
Pravomocí centrového rozhodčího je zastavit, ukončit či přerušit zápas kdykoli, pokud je to v 
souladu s pravidly nebo pokud nastalou situaci v průběhu zápasu takto vyhodnotí.  
Pravomocí centrového rozhodčího je povolat na zápasiště lékaře kdykoli to uzná za vhodné a 
přiměřené.  
Pravomocí centrového rozhodčího je penalizovat, případně i nařídit výměnu kouče dle pravidel.  
Centrový rozhodčí nesmí mít během zápasu brýle, na rukou prstýnky ani hodinky.  
Bodový rozhodčí – rozumí se ten, který uděluje body – postranní či bodový na tatami a bodový u 
ringu.  
Bodový rozhodčí boduje zápas v souladu s pravidly daných disciplín.  
Pravomocí bodového rozhodčího je navrhnout (signalizovat) centrovému rozhodčímu přerušit 
zápas kdykoli, pokud je to v souladu s pravidly a kdy centrový rozhodčí situaci neviděl nebo 
nezachytil.  
Pravomocí bodového rozhodčího je navrhnout (signalizovat) centrovému rozhodčímu penalizace 
závodníka nebo kouče.  
Před vstupem závodníka na zápasiště či do ringu si musí být rozhodčí jistý, že vybavení a 
uniforma sportovce je plně funkční a dle regulí.  
Nadřízený rozhodčí – centrový rozhodčí, vedoucí zápasiště, hlavní rozhodčí –je oprávněn změnit 
verdikt v případě jasného pochybení podřízeného rozhodčího – např. chybné počítání penalizací, 
prohození rohové příslušnosti obou závodníků apod. 
 

Příloha soutěžního řádu č.1: MANUÁL PRO POŘÁDANÍ SOUTĚŽNÍCH AKCÍ ČSK 
 
Svazová podpora pořadateli při pořádání soutěžní akce ČSK 
 

- Záštita nad akcí 
- Zápis do oficiálního kalendáře soutěží ČSK   
- Podpora online registrace přes turnajový software Smoothcomp 
- Konzultace při přípravě propozic soutěžní akce 
- Zajištění rozhodčích ČSK 
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Pořadatel zajistí na své náklady 
 

- Adekvátní sportovní prostory 
- Zdravotní asistenci 
- Pořadatele k zápasištím, registraci apod. 
- Občerstvení pro rozhodčí a pořadatele 
- Stoly, židle pro pořadatele, rozhodčí, trenéry a zdravotníky 

 
Nároky na sportovní prostory 
 

- Zázemí se šatnami, sprchou, sociálním zařízením, pro závodníky, pořadatele, rozhodčí a 
diváky. 

- Velikost prostoru musí poskytnout dostatek místa kolem zápasišť minimálních rozměrů 
6x6m, nebo ringu 5x5m a to alespoň 2m kolem každého zápasiště. 

- Vyčlenit zázemí pro registraci, vážení a administraci turnaje. 
- Funkční internetového připojení. 
- V ideálním případě, možnost hlediště a parkoviště v místě konání akce 
- Zajištění odpadkových košů a úklidu. 
- Dojednat s pronajímatelem možnost přípravy prostor den před akcí. 

 
Základní sportovní a technické vybavení pro soutěžní akci 
 

- Tatami a ringy v závislosti na počtu účastníků 
- Helmy se štíty, kalaki tyče 
- Stupně vítězů, ceny (poháry, medaile, diplomy) 
- Ozvučení (hudba, mikrofony) 
- Stoly a židle kolem zápasišť s notebookem a obrazovkou (v dosahu el. zásuvky), tužky, papíry, 

cvrčky, barvy pro rozhodčí, věc pro vhození do zápasiště  
- Dostatek stolů a židlí pro registraci 
- Možnost občerstvení (pořadatelé, rozhodčí, závodníci, diváci) 
- Váha, pro registraci 
- Notebooky a monitory (podle počtu zápasišť) a jedna TV navíc 

 
Odhadovaný rozpočet na soutěžní akci 
 

- Tým pro registraci – cca 10 tis. Kč + doprava a ubytování 
- Rozhodčí – jedno zápasiště cca 8 tis. Kč + doprava a ubytování 
- Pořadatelé záleží na organizátorovi, jinak 1.000 Kč/osoba 
- Zdravotník 3.000 Kč/osoba nebo sanitka cca 10 tis. Kč 
- Ring cca 20 tis. Kč a tatami cena pouze za dopravu 
- On-line stream – cena dohodou                                       
- Občerstvení – cena dohodou 
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Příloha soutěžního řádu č.2: VZOROVÉ PROPOZICE SOUTĚŽNÍ AKCE ČSK 
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