CZECH KICKBOXING TEAM
Od roku 2020 zavádí ČSFu na všech zahraničních výjezdech povinné, jednotné oblečení celého
týmu. Mezi hlavní důvody patří především vystupování ČSFu jako jediné organizace kickboxu
České republiky na mezinárodních soutěžích WAKO a důstojná sportovní prezentace celého
národního týmu na zahraničních výjezdech.
Sportovní souprava CZECH KICKBOXING TEAM je povinná pro všechny účastníky
jakéhokoliv zahraničního výjezdu ČSFu, tzn. nejen pro závodníky, ale i pro všechny trenéry
a doprovodný tým. Nošení této soupravy je vyžadováno po celou dobu výjezdu,
zejména pak ve všech prostorách sportovní haly, při vyhlašování vítězů, slavnostních
ceremoniích, společném focení apod. Reprezentanti ČSFu mohou místo této soupravy používat obdobnou reprezentační soupravu ČSFu.
Výjimkou z povinnosti nošení sportovní soupravy jsou rozhodčí, kteří mají předepsaný úbor rozhodčích dle pravidel WAKO a funkcionáři,
u nichž je vyžadován společenský oblek.
Sportovní soupravu CZECH KICKBOXING TEAM lze samozřejmě používat i na národních soutěžích, soustředěních, zkouškách STV apod.,
konaných pod hlavičkou ČSFu nebo WAKO.
Na sportovní soupravu CZECH KICKBOXING TEAM se nesmí v žádném
případě umisťovat nebo připevňovat jakékoliv jiné označení, reklamní loga
partnerů, klubovou příslušnost apod. Zároveň je zakázáno tuto soupravu
používat na jakýchkoliv amatérských nebo profesionálních akcích, které
nejsou konané pod hlavičkou ČSFu nebo WAKO, či je použít při mediální
prezentaci jiné organizace než je ČSFu.
Upozorňujeme, že jakékoliv nedodržení pravidel jednotného oblečení
CZECH KICKBOXING TEAM, bude mít za následek automatické vyloučení
z výjezdů ČSFu, v závažnějším případně může vést i k projednání před
disciplinární komisí ČSFu.
ČSFu garantuje používání této soupravy minimálně 4 roky. Věříme, že
jednotné oblečení CZECH KICKBOXING TEAM povede nejen ke zvýšení
prestižního vnímání všech členů ČSFu u zahraničních týmů a soupeřů na
mezinárodních soutěžích WAKO, ale zároveň i podpoří hrdou příslušnost
celého národního týmu k reprezentaci České republiky a ČSFu.

CZECH KICKBOXING TEAM
Sportovní soupravu CZECH KICKBOXING TEAM lze v současné době objednat pouze prostřednictvím administrace klubu na stránkách
www.cubu.info/cesky-svaz-fullcontactu. V menu „Administrace klubu / Přihlášení na akce / CZECH KICKBOX TEAM“ lze pro člena klubu objednat
požadovanou velikost či barvu. Objednávka je obdobná jako registrace závodníka na soutěž.
První vlna objednávek bude probíhat do 20. 2. 2020 a je určená pouze pro účastníky zahraničních výjezdů na SLOVAK OPEN 2020 a IRISH OPEN
2020. Distribuce nebude probíhat zasíláním na adresu, výdej sportovních souprav CZECH KICKBOXING TEAM bude probíhat osobně přímo
na zahraničních výjezdech (SLOVAK OPEN na hotelu v Bratislavě, IRISH OPEN před odletem v Praze na letišti). Během výdeje bude umožněna
případná výměna za jinou velikost.
Druhá vlna objednávek bude následně spuštěna v dubnu 2020 před soutěžemi AUSTRIAN CLASSICS, HUNGARY WORLD CUP a BESTFIGHTER.
Sportovní soupravy CZECH KICKBOXING TEAM jsou určené výhradně pro členy ČSFu a stejně jako reprezentační soupravy ČSFu jsou podmíněné vnitřními předpisy ČSFu pro jejich používání. Objednáním za členský poplatek ČSFu (spoluúčastí) a převzetím sportovní soupravy
CZECH KICKBOXING TEAM, se člen zavazuje tyto předpisy ČSFu dodržovat, a to i po případném ukončení členství v ČSFu.
V případě jakýchkoliv dotazů či upřesnění, pište na info@csfu.cz, případně kontaktujte p. Němečkovou, tel. 608 382 617.

CZECH KICKBOXING TEAM
Členský poplatek ČSFu (spoluúčast):
Souprava
(bunda + kalhoty)

Triko
(červené)

Triko
(modré)

Dětská velikost
S, M, L, XL

1 390 Kč

Dospělá velikost
S, M, L, XL, XXL

1 490 Kč

Dětská velikost
S, M, L, XL

165 Kč

Dospělá velikost
S, M, L, XL, XXL

185 Kč

Dětská velikost
S, M, L, XL

165 Kč

Dospělá velikost
S, M, L, XL, XXL

185 Kč

