sídlo:
sekretariát:
telefon:
e-mail:
IČ:

Český svaz Full-contactu
Zátopkova 100/2, 160 17, Praha 6
Na Rozcestí 4, 190 00, Praha 9
+420 603 480 925, fax: +420 284 826 880
info@csfu.cz, bojova.umeni@seznam.cz
45769702

V Praze dne 27. 1. 2013
Vážení sportovní přátelé,
vzhledem k tomu, že se na sekretariátu ČSFu množí dotazy ohledně členství klubů, členských
průkazů, členských známek, přihlašování na soutěže apod., rád bych touto cestou hromadně
odpověděl na nejčastější dotazy:
Založení nového klubu a členství v ČSFu
Dle §3, odst. 2. a 3. platných stanov ČSFu, se členem ČSFu může stát pouze klub který je ustanoven jako občanské sdružení, popřípadě jako právnická osoba. Založení občanského sdružení
vyžaduje určité právní kroky, nicméně nejsou nijak náročné a obecný postup založení občanského sdružení lze snadno vyhledat na internetu. V žádném případě členem ČSFu nemůže
být klub, který nesplňuje podmínky platných stanov ČSFu, to znamená na požadavek typu:
„jsme tři, trénujeme v garáži a chceme být klub v ČSFu“, nelze bohužel nic jiného, než popřát
i nadále hodně štěstí.
Administrace klubu ČSFu
Každý klub ČSFu by měl mít na stránkách csfu.cz svého administrátora, tzn. odpovědného
funkcionáře klubu, který má možnost editovat kontaktní údaje klubu, členskou základnu klubu, hromadně přihlašovat členy klubu na soutěže, hromadně objednávat členské průkazy, členské známky atd. Pokud klub svého administrátora nemá, je to tím, že klub dosud nikoho na
administraci nepřihlásil - v tom případě stačí aby předseda klubu nebo jiný odpovědný funkcionář klubu poslal na sekretariát ČSFu požadavek na přidělení administrace. Pokud klub svého
administrátora má, ale ten nic nedělá, stačí obdobným způsobem dotyčného administrátora
vyměnit.
Nákup členských průkazů a známek ČSFu
Dle §3, odst. 1. b) platných stanov ČSFu, evidované členství jednotlivců nabývá platnosti při
splnění následujících podmínek:
• přihlášením se prostřednictvím sportovního spolku nebo právnické osoby řádně registrované v ČSFu, kde je evidován jako řádný člen
• zakoupením platného průkazu
Jen upřesňuji, že to není „buď a nebo“, ale že musí být splněny obě podmínky. Z výše uvedeného tedy vyplývá, že členský průkaz ČSFu lze koupit pouze prostřednictvím klubu ČSFu.
Jednotlivec, který je členem klubu ČSFu, se proto s požadavkem na nákup členského průkazu
musí obrátit na administrátora svého klubu (viz. výše - Administrace klubu ČSFu). Jednotlivec,
který v žádném klubu ČSFu evidován není, členský průkaz ČSFu koupit nemůže.
Stejné platí i pro nákup ročních členských známek, které jsou nedílnou součástí platného člen-

ského průkazu (viz. Ekonomická směrnice č. 2/2013, čl. 2, odst. 4.).
Objednání a úhrada poplatků klubu, členských průkazů a známek
Administrátorovi klubu se na stránkách csfu.cz zobrazuje v detailu klubu odkaz Administrace
/ Finanční správa:
• neuhrazené poplatky klubu se načítají automaticky
• označením (kliknutím) na jednotlivé členy klubu, přidává (nebo ubírá) objednání členských průkazů a členských známek.
• celou objednávku dokončí kliknutím na tlačítko „Vystavit fakturu“.
Po dokončení objednávky se automaticky vygeneruje zálohová faktura s číslem bankovního
účtu ČSFu, celkovou částkou a variabilním symbolem platby. Platbu lze následně provést bankovním převodem nebo osobně v hotovosti na sekretariátu ČSFu (osobní návštěvu na sekretariátu si raději domluvte telefonicky předem). Poplatky klubu i členské průkazy a známky se
vždy zaevidují až po obdržení platby - ČSFu na přijatou platbu vystaví fakturu (doklad o zaplacení) která je následně dostupná ke stažení v administraci klubu. Vystavené členské průkazy
odesílá sekretariát doporučenou poštou na adresu uvedenou na zálohové faktuře.
Registrace a účast na soutěžích NEČLENŮ ČSFu
Pokud ČSFu pořádá soutěž která není výhradně určena pro členy ČSFu (což je většina), může
se této soutěže účastnit i závodník, který není členem ČSFu. Registrovat na soutěž se může
pomocí vlastního uživatelského účtu (pokud ho nemá, vytvoří si ho sám na stránce csfu.cz
Přihlásit / Nová registrace).
Na samotné soutěži se závodník každopádně musí prokázat platným sportovním průkazem
organizace u které je evidován a která je svým sportovním zaměřením „uznatelná“ v kickboxu
(např. box, thai-box, mma, karate atd.). Dále se závodník musí prokázat platnou lékařskou
prohlídkou (ne starší než jeden rok) a u nezletilé osoby je navíc vyžadován notářsky ověřený
souhlas zákonného zástupce.
Všechny ostatní podmínky pro účast na soutěži jsou vždy uvedené na stránkách csfu.cz v propozicích dané soutěže a samozřejmě celá soutěž podléhá i sportovním pravidlům ČSFu.
Závěrem
ČSFu je právoplatným členem řady prestižních národních i mezinárodních struktur a je bezesporu hlavní zastřešující organizací kickboxu v České republice. Výhody členství v ČSFu jsou
mimo jiné i ve snadném začlenění do systému soutěží, získání možnosti v odborném vzdělávání či členství ve státní reprezentaci apod. Přestože se snažíme vycházet vstříc i nečlenům,
existují právní mantinely, které obcházet nemůžeme.
V případě dalších nebo upřesňujících dotazů mě samozřejmě kontaktujte, rád na ně odpovím,
neboť jak jsem se také dočetl v došlé korespondenci „...stejně v tom výboru nic neděláte...“ :o)
Přeji hezký den.
Jiří Mulač
předseda ČSFu

