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1. Všeobecná ustanovení a zásady
Čl. 1 Úvodní ustanovení a zásady

1. Soutěžní řád upravuje postup při organizaci soutěží pořádaných Českou
federací kendó (dále jen ČFK), soutěží pořádaných pod záštitou ČFK a práva a
povinnosti orgánů ČFK při pořádání těchto soutěží a práva a povinnosti
účastníků těchto soutěží a dalších orgánů, které vznikají při pořádání těchto
soutěží podle tohoto řádu, a to tak, aby soutěže probíhaly v souladu s pravidly a
soutěžním řádem.
2. Pořádání soutěží je činností, jejímž cílem je správné vyhlášení, zajištění průběhu
a ukončení soutěže.
3. Soutěží se rozumí soutěžní klání v kendó, při kterém dochází k určení vítěze a
dalšího pořadí v soutěži na základě bodování a podle soutěžních pravidel
přijatých ČFK.
4. V některých případech se místo pojmu „soutěž“ užívá pojem „turnaj“, význam
však zůstává stejný.
5. Tento řád mohou jako doporučený využívat přiměřeně i členové ČFK při
pořádání svých soukromých soutěží; v takovém případě však musí být tato
skutečnost zmíněna v propozicích.
6. Soutěžní řád je závazný pro Národní pohár České republiky v kendó a
Mistrovství České republiky v kendó. Pro ostatní soutěže je pouze doporučující.
Národní pohár České republiky v kendó je dále v tomto dokumentu označován
jako NP. Mistrovství České republiky v kendó je dále v tomto dokumentu
označováno jako MČR.
7. Orgánem ČFK se pro účely tohoto předpisu rozumí:
a) zejména Výkonný výbor ČFK (dále jen „VV“), Technická komise ČFK, (dále
jen TK“), Disciplinární komise ČFK (DK), Komise rozhodčích ČFK (dále jen
KR), Rada reprezentace ČFK (dále jen repre) a další orgány zřízené Valnou
hromadou ČFK;
b) pořadatel soutěže a jím určené osoby, které se na pořádání soutěže podílejí;
strana 2 ze 17

Česká Federace Kendó

sekce VIII.a | Soutěžní řád kendó | rev.1 ze dne 5.11.2018

c) rozhodčí delegovaní komisí rozhodčích;
d) další osoby určené ČFK k pořádání soutěží;
8. Účastníky soutěže se pro účely tohoto předpisu rozumí:
a) závodníci, kteří jsou na základě tohoto předpisu řádně přihlášení/zapsaní do
soutěže;
b) trenéři, kteří doprovázejí závodníka řádně přihlášeného/zapsaného do soutěže
a aktivně se podílejí na jeho soutěžním výkonu;
c) jiní zástupci závodníků, jak zákonní tak smluvní, kteří doprovázejí závodníky na
soutěžích;
d) další osoby, které jsou součástí realizačního týmu závodníků a aktivně se
podílejí na soutěžním výkonu závodníka řádně přihlášeného/zapsaného do
soutěže, zejména lékaři, maséři, kondiční trenéři apod.
9. Z hlediska zdravotní způsobilosti startuje každý závodník na svou odpovědnost,
případně na odpovědnost svého zákonného zástupce. Tím není dotčena
povinnost mít potrzení o lékařské prohlídce ne staršího než jednoho roku.
10. Orgány ČFK vzájemně spolupracují v zájmu dobrého pořádání soutěží, v souladu
s pravidly „fair play“ a etiky kendó.
11. Účastník soutěže je povinen po celou dobu soutěže (včetně cesty na soutěž a
ze soutěže) zachovávat etiku kendó, obecně platná pravidla slušného chování
a sportovního vystupování, popřípadě konkrétní pokyny dané propozicemi
soutěže.
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2. Disciplíny a kategorie
1. ČFK stanovuje následující disciplíny a kategorie pro NP a MČR, pro ostatní
soutěže je doporučuje.
Čl. 2 Disciplíny
1. Šiai jednotlivci
2. Šiai týmy
Čl. 3 Kategorie
1. Věkové kategorie pro jednotlivce a týmy se člení následovně:

a.
b.
d.
e.
f.

Mladší žáci a žákyně
Starší žáci a žákyně
Dorostenci a
dorostenky
Junioři a juniorky
Ženy
Muži

g.

Open (smíšená)

c.

do 6 let včetně
od 7 do 9 let včetně (7-9 let)
od 10 do 13 let včetně (10-13 let)
od 14 do 17 let včetně (14-17 let)
od 14 let
od 14 let
od 14 let (smíšená kategorie muži +
ženy)

3. Druhy soutěží
Čl. 4 Druhy soutěží
1. Mistrovství České republiky v kendó (dále jen MČR kendó)
2. Národní poháry České republiky v kendó (dále jen NP kendó)
3. Žebříček Národního poháru ČR v kendó (dále jen žebříček NP kendó)
4. Ostatní soutěže
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a) Mezinárodní soutěže
b) Tuzemské turnaje ad.
Čl. 5 Mistrovství České republiky v kendó
1. MČR kendó je nejvyšší jednorázová soutěž pořádaná ČFK.
2. VV ČFK pověřuje klub (pořadatele), pořádáním a organizací MČR kendó na valné
hromadě vždy na rok dopředu včetně upřesnění termínu konání. Termín
doporučuje ředitel NP.
3. Vítěz MČR kendó získává titul Mistr České republiky v kendó dané věkové
kategorie. Pokud je v dané kategorii jen jeden závodník/tým, který splňuje
podmínky startu a je připraven v dané kategorii startovat, stává se automaticky
Mistrem ČR.
4. MČR kendó se pořádá v disciplínách a kategoriích daných tímto soutěžním
řádem.
5. Na MČR kendó je možný start zahraničních závodníků, v jednotlivcích nebo
týmech, podle podmínek daných tímto řádem
6. Start závodníků na MČR kendó je určen nominací. Právo startu jednotlivců na
MČR kendó má v kategoriích Junioři a Ženy 8 nejvýše umístěných závodníků a
v kategorii Open (smíšená) 16 nejvýše umístěných závodníků v příslušném
žebříčku NP kendó k 31.12. kalendářního roku předcházejícímu roku pořádání
MČR
7. Závodníci umístění v žebříčku NP na 9-16 pozici v kategoriích Junioři a Ženy a
závodníci umístění na 17-32 pozici v kategorii Open (smíšená) jsou náhradníci
a mohou být dodatečně nominováni na MČR za podmínek specifikovaných níže.
8. Nominovaní závodníci i náhradníci se musí registrovat před zahájením MČR a
to prostřednictvím elektronické databáze ČUBU, nejpozději do 10ti dnů před
zahájením MČR.
9. V případě, že se nominovaní závodníci neregistrují (nemohou nebo nechtějí
startovat), doplní se počet účastníků na 8, resp. 16 z registrovaných náhradníků.
Doplnění náhradníků proběhne pouze jednou a to bezprostředně po uzavření
registrace.
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10. Registrovaní závodníci budou seřazeni dle pravidel žebříčku NP a v tomto
pořadí nasazeni do vyřazovacího systému.
11. Pokud se registruje méně než 8, resp. 16 závodníků v příslušných kategoriích,
volná místa již nebudou doplňována a zůstanou neobsazená.

12. MČR kendó jednotlivců je uspořádáno vyřazovacím systémem dle následujícího
schématu:
a) V kategoriích Junioři a Ženy

pořadí
1
8
4
5
2
7
3
6
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b) V kategoriích Open (smíšená)

pořadí
1
16
8
9
4
13
5
12
2
15
7
10
3
14
6
11

13. Pokud z důvodu rovnosti bodů na prvních 8, resp. 16 místech žebříčku NP
kendó není jednoznačně určeno 8, resp. 16 účastníků MČR, je uspořádán
potřebný počet předzápasů, a to, pokud je to možné, systémem „každý s
každým“. Tyto předzápasy jsou součástí MČR a konají se v den MČR kendó.
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14. Pokud z důvodu rovnosti bodů není jasně určeno pořadí na prvních 8, resp. 16
místech žebříčku NP kendó, určí se startovní pozice příslušných závodníků na
MČR losem v den konání MČR.
15. Na MČR jsou udělována dvě třetí místa.
16. MČR kendó týmů je otevřené pro kluby sdružené v ČFK.
a) Počet týmů startujících za jeden klub určuje organizátor a ředitel NP v
propozicích soutěže, zpravidla je počet omezen maximálně dvěma týmy za
jeden klub.
b) Název týmu pro MČR kendó je složen z názvu klubu (plný nebo zkrácený) s
případným rozlišením A, B, ad. v případě, že bude více týmů z jednoho klubu.
c) MČR kendó týmů je uspořádáno jedním ze systémů daných tímto soutěžním
řádem. Systém musí být zveřejněn předem v propozicích soutěže.

Čl. 6 Národní poháry České republiky v kendó
1. NP kendó je soutěž jednotlivců pořádaná ČFK v kategoriích určených tímto
soutěžním řádem.
2. Soutěže NP kendó jsou automaticky zařazované do nominační soutěže –
žebříček NP kendó.
3. Kategorie nemusí být uskutečněny všechny, jejich rozsah však musí být vždy
zveřejněn předem v propozicích soutěže. Kategorie jsou uskutečňovány v
maximálním smysluplném počtu.
4. VV ČFK pověřuje kluby pořádáním a organizací jednotlivých soutěží NP.
a) Každý klub má právo zažádat prostřednictvím ředitele NP u VV ČFK o
zařazení turnaje do soutěže NP. O jeho zařazení rozhoduje VV ČFK ve
spolupráci s ředitelem NP.
b) Pověřený oddíl nebo oddíl, který žádá o zařazení svého turnaje do
soutěže NP, musí splňovat především následující kritéria: dostatečná
členská základna k pořádání soutěže, předcházející zkušenosti s
pořádáním turnajů na národní úrovni, účast svých členů na soutěžích NP.
5. V NP kendó je možný start zahraničních závodníků dle ustanovení tohoto řádu.
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6. V NP kendó se primárně používá systém skupin a následný systém
vyřazovacího boje (dále KO).
7. Vyhodnocení NP kendó je prováděno vždy po každém turnaji na základě
výsledků a zprávy ze soutěže, kterou poskytne nejpozději do 14 dnů pořadatel
řediteli NP kendó.
8. Všechny NP kendó jsou bodovány totožně, a to následovně:

Vítězný zápas
v poolu

1 bod

Remíza v poolu

0,5
bodu

Vítězný zápas v KO

1 bod

Za takový zápas se nepovažuje zápas, ve kterém
nenastoupí soupeř.

Za takový zápas se nepovažuje zápas, ve kterém
nenastoupí soupeř.

Bonifikace 1. místo 6 bodů
Bonifikace 2. místo 4 body
Bonifikace 3. místo 3 body
a) Zápasy o pořadí v poolu nebudou započítány do bodování
b) Pokud se bude celý pool opakovat, berou se v potaz až výsledky
z opakovaného poolu
c) Evidovat se budou počty ipponů, které závodník dal i obdržel.

9. V případě účasti 5 a méně závodníků v kategorii je možné využít systém
křížových zápasů (každý s každým).
a)
b)

Pořadatel však musí tuto změnu uvést předem v propozicích soutěže.
Bodování probíhá následovně:

Za vítězný zápas

1 bod

Za remízu

0,5
bodu

Bonifikace 1. místo

6 bodů

Za takový zápas se nepovažuje zápas, ve
kterém nenastoupí soupeř.
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Bonifikace 2. místo

4 body

Bonifikace 3. místo

3 body

10. V případě velkého množství závodníků je možné využít pouze vyřazovací
systém.
a)
b)

Pořadatel však musí tuto změnu uvést předem v propozicích soutěže.
Bodování probíhá následovně:

Za vítězný zápas

1 bod

Bonifikace 1.
místo

6 bodů

Bonifikace 2.
místo

4 body

Bonifikace 3.
místo

3 body

Za takový zápas se nepovažuje zápas, ve
kterém nenastoupí soupeř.

11. Vítěz NP neobdrží žádný oficiální titul. Jeho bodový zisk je však započten do
žebříčku NP, a to i včetně cizinců.
Čl. 7 Žebříček Národního poháru ČR v kendó
1. Žebříček Národního poháru ČR v kendó je dlouhodobou roční soutěží
kalendářního roku.
2. Žebříček NP kendó slouží jako nominační soutěž pro MČR v kendó. Postupová
kritéria dle ustanovení tohoto řádu, Mistrovství České republiky v kendó.
3. Účast v žebříčku NP kendó je otevřená i pro cizince dle ustanovení tohoto řádu.
4. Pořadí v žebříčku NP kendó je určeno v této posloupnosti: vyšším počtem bodů
získaných v turnajích NP kendó; vyšším počtem ipponů, které závodník dal;
nižším počtem ipponů, které závodník obdržel.
5. Pro celkové vyhodnocení žebříčku NP kendó za daný kalendářní rok je nutné
započítat minimálně 3 turnaje NP. V případě, že v rámci kalendářního roku se
uskuteční méně než 3 turnaje NP, budou uvažovány poslední 3 turnaje NP
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včetně předchozích ročníků, přestože některé z nich byly již vyhodnoceny v
rámci posledního ročníku.
6. Průběžné hodnocení žebříčku NP kendó je prováděno vždy po každé soutěži
NP kendó.
7. Celkové vyhodnocení žebříčku NP kendó je provedeno k
kalendářního roku.

31.12. daného

4. Pravidla soutěží
Čl. 8 Pravidla
1. Na soutěžích ČFK platí soutěžní pravidla EKF (European Kendo Federation).

5. Soutěžní systémy
Čl. 9 Soutěžní systémy
1. Systém křížových zápasů (každý s každým).
a) Každý ze závodníků/týmů se v tomto systému střetne se všemi závodníky/týmy
v dané kategorii.
b) V tomto systému je přípustným výsledkem daného utkání remíza.
2. Systém skupin a následný vyřazovací systém bez repasáže
a) Nejčastěji používaný systém soutěží v kendó. Jako primární se používá v
soutěžích NP kendó.
b) Zápis závodníků do tříčlenných, výjimečně dvou nebo čtyřčlenných skupin je
generován prostřednictvím losovacího programu.
c) Z každé skupiny postupují první dva závodníci do vyřazovacího systému (dále
KO).
d) Závodníci jsou nasazováni do prvního kola KO podle umístění ve skupinách dle
příslušného schématu KO pro daný počet skupin (závodníků).
e) Závodníci postupují KO až do finále. Účastníci finálového zápasu bojují o první
a druhé místo. Při systému s variantou se dvěma třetími místy získávají
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semifinalisté třetí místa, při systému s variantou s jedním třetím místem spolu
bojují o třetí místo.

3. Systém vyřazovacího boje
a) V systému se nalosují dvojice závodníků/týmů, ze kterých postupuje do další
fáze soutěže vždy vítěz daného utkání.
b) Zápis závodníků do schématu KO se uskutečňuje prostřednictvím losovacího
programu. Závodníci jsou losováni do utkání prvního kola, popřípadě předkola v
případě, že je počet závodníků jiný než 1, 2, 4, 8, 16, 32 a dalších čísel řady 2x (x
je reálné celé kladné číslo). Pokud je to možné, závodníci ze stejného klubu
nejsou proti sobě zapsáni do utkání svého úvodního kola.
i.

Bez repasáže

Závodníci postupují KO až do finále. Účastníci finálového zápasu bojují o první a druhé
místo. Při systému s variantou se dvěma třetími místy získávají semifinalisté třetí
místa, při systému s variantou s jedním třetím místem spolu bojují o třetí místo.
ii.

S krátkou repasáží

Tento systém se používá pouze s variantou se dvěma třetími místy. Závodníci
postupují KO až do finále. Účastníci finálového zápasu bojují o první a druhé místo. O
jedno třetí místo bojuje čtvrtfinalista a semifinalista vyřazení jedním z finalistů, o druhé
třetí místo bojují čtvrtfinalista a semifinalista vyřazení druhým z finalistů.
iii.

S úplnou repasáží

Tento systém se používá pouze s variantou se dvěma třetími místy. Závodníci
postupují KO až do finále. Účastníci finálového zápasu bojují o první a druhé místo. O
jedno třetí místo bojují závodníci vyřazení stejným finalistou. Závodníci jsou proti sobě
losováni ve stejném pořadí, v jakém byli finalistou vyřazeni. O druhé bronzové umístění
se stejným způsobem střetnou závodníci vyřazení druhým finalistou.

Čl. 10 Vyhlášení zápasů
4. Za řádně vyhlášený zápas je považován takový zápas, kde jsou oba soupeři
zapsaní ve startovní listině a pořadatel turnaje tedy převzal zodpovědnost za
splnění podmínek jejich nastoupení do turnaje. Zjištění, že některý závodník
nesplnil požadované podmínky, které jsou však provedeny po jeho zapsání do
startovní listiny, může být důvodem diskvalifikace závodníka; zápas však je i
nadále považován za řádně vyhlášený.
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6. Kalendář akcí ČFK
Čl. 11 Soutěžní akce zařazované do kalendáře
1. Do kalendáře akcí ČFK jsou zařazovány, mimo jiné, soutěže ČFK v uvedené
tomto soutěžním řádu.
2. Žádost o zařazení soutěže do kalendáře ČFK podává pořadatel soutěže nebo
pověřený klub e-mailem u TMÚ. V případě NP a MČR kendó ředitel NP.

7. Pořadatelství, pořádání a zajištění soutěží
Čl. 12 Pořadatelství soutěží
1. Pořadatelství MČR kendó a NP kendó přiděluje VV ČFK ve spolupráci s
ředitelem NP kendó klubům, které o takové pořadatelství zažádají u ředitele NP
kendó (dále jen pořadatel).
2. Pořadatelství ostatních soutěží přiděluje VV ČFK kendó klubům, které o takové
pořadatelství zažádají u VV ČFK (dále pořadatel).
3. S pořadatelem, kterému bylo pořadatelství přiděleno, je provedena ústní dohoda
o pořádání soutěže, především s ohledem na závazek pořadatele uspořádat
danou soutěž ve stanoveném termínu a závazek pořadatele dodržovat při
pořádání dané soutěže příslušné řády, směrnice a další předpisy ČFK.

Čl. 13 Pořádání a zajištění soutěží
1. Pro pořádání soutěží platí povinnosti pořadatele, uvedené níže a v tomto
dokumentu.
2. Přímou odpovědnost za pořádání soutěže nese pořadatel. Pořadatel
spolupracuje s TMÚ, komisí rozhodčích a v případě NP nebo MČR s ředitelem
NP.
3. Každá soutěž začíná slavnostním nástupem a zahájením a končí slavnostním
nástupem, vyhlášením vítězů a udělením cen.
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4. Povinnosti a práva pořadatele soutěže

a) Pořadatel nahlásí zodpovědné osoby, především ředitele soutěže VV ČFK a v
případě turnaje NP nebo MČR řediteli NP, a to současně s předáním návrhu
propozic. Vše nejpozději 2 měsíce před datem konání soutěže.
b) Pořadatel rozešle nebo zajistí rozeslání pozvánek a propozic nejpozději 1 měsíc
před datem konání soutěže na jednotlivé kluby a prostřednictvím odpovědného
člena TMU zajistí vyvěšení na webových stránkách ČFK. V propozicích musí být
především uvedeno datum a místo soutěže, časový rozvrh, možnosti ubytování
a dopravy, poplatky, kategorie.
c) Pořadatel zabezpečí halu nejméně pro jedno zápasiště s vybavením - židle,
stolky, lavičky, bílé a červené praporky a šerpy, časomíru + zvukové znamení.
d) Pořadatel zabezpečí přítomnost lékaře nebo zdravotníka a viditelně označí
místo pro první pomoc.
e) Pořadatel zabezpečí v úzké spolupráci s komisí rozhodčích přítomnost
dostatečného počtu rozhodčích.
f) Po ukončení turnaje NP nebo MČR do 14 dnů pořadatel odešle zápis o turnaji
řediteli NP v předepsaném formátu. Formulář je zveřejněn na webových
stránkách ČFK.
g) Pořadatel nesmí do závodů zařadit závodníka, který není řádně registrován v
ČFK a nemá platnou lékařskou prohlídku.
h) Pořadatel nesmí do závodů zařadit zahraničního závodníka, který není členem
federace sdružené v EKF nebo IKF .

5. Povinnosti klubů (vedoucí oddílu nebo jím pověřená osoba)
a) Včas poslat přihlášku závodníků. Pokud není stanoveno jinak, nejpozději do 5
dnů před konáním závodu tak, aby bylo možno vypracovat startovní listinu.
b) V den konání soutěže mít připraveny škrty v přihlášce - nemoc, zranění apod.
Pokud není stanoveno jinak, za tyto nahlášené soutěžící je možno nominovat
jiné soutěžící.
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8. Podmínky startu na soutěžích ČFK
Čl. 14 Přihlášky a registrace na soutěže
1. Musí být řádně registrován v ČFK a musí mít platnou lékařskou prohlídku. V
případě startu zahraničních účastníků pouze platný doklad federace sdružené v
EKF nebo IKF.
2. Závodník musí startovat za mateřský klub nebo za klub.
3. Závodník startuje ve věkové kategorii dle podmínek stanovených tímto
soutěžním řádem.
4. Přihláška musí být zaslána nebo odevzdána pořadateli. Způsob a datum zaslání
nebo odevzdání přihlášky se řídí propozicemi soutěže. Přihláška musí být
registrována na soutěži při prezentaci, jejíž podmínky a časový rozpis je určen
propozicemi na soutěž. Závodník se musí prokázat platným průkazem a musí
mít pro svůj start uhrazeno startovné. Prezentaci obvykle zajišťuje jeden člověk
za celý oddíl.
5. Ustanovení předchozího odstavce platí přiměřeně i pro MČR. Na přihlášku však
mohou být zapsáni pouze závodníci, kteří splňují nominační kritéria pro start na
MCŘ dle tohoto soutěžního řádu.
6. V případě, že přihlašování na soutěž probíhá elektronicky prostřednictvím
elektronické členské databáze ČUBU, je k přihlašování závodníků na danou
soutěž zmocněn pouze člen oddílu, který má do databáze zřízen zaheslovaný
přístup. Takový člen oddílu přihlášením závodníků na soutěž rovněž stvrzuje, že
má od každého konkrétního závodníka, případně jeho zákonných zástupců,
udělen souhlas k takovému přihlášení na danou soutěž, a dále rovněž stvrzuje,
že má každý přihlášený závodník platnou lékařskou prohlídku, dle které je
schopen se soutěže zúčastnit, přičemž za pravdivost těchto stvrzení odpovídá.
Pořadatel soutěže v takovém případě nemusí existenci potvrzení o lékařské
prohlídce kontrolovat.
7. Platný průkaz ČFK musí obsahovat:
a) datum vydání průkazu s podpisem zástupce VV ČFK;
b) razítko ČFK;
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c) vyplnění předepsaných údajů o závodníkovi (jméno, příjmení, datum narození,
bydliště);
d) podpis s fotografii závodníka;
e) potvrzení o lékařské prohlídce ne starší jednoho roku od data zahájení turnaje;
nemůže-li průkaz obsahovat potvrzení o lékařské prohlídce, musí být toto
potvrzení předloženo na jiném dokumentu;
f) potvrzenou příslušnost k oddílu (členství v dojo), popřípadě hostování.
Čl. 15 Zařazení do věkové kategorie
1. Závodníci jsou zařazeni do věkových kategorií podle jejich ročníku narození.
2. Jestliže se závodník nominuje z žebříčku NP na MČR v dané kategorii a MČR
probíhá až následující rok, má právo startu na MČR v kategorii, ze které
postoupil.
3. Věkové kategorie mohou být rozděleny podle technických stupňů, např. na
kategorie do 1. kjú nebo kategorie dan.
4. Pro NP nebo MČR se věkové kategorie na technické stupně nerozdělují.
5. Závodník může na jednom turnaji startovat pouze v jedné věkové kategorii
jednotlivců, s následujícími výjimkami:
a) Závodníci spadající do kategorie junioři a juniorky mohou startovat rovněž v
kategoriích muži, ženy nebo open.
Čl. 16 Příslušnost ke klubu a hostování
1. Příslušností ke klubu se pro účely tohoto soutěžního řádu myslí startování
závodníka za konkrétní klub, nikoliv členství v mateřském klubu.
2. Závodník může změnit příslušnost ke klubu jen v přestupních obdobích a za
podmínek stanovených přestupním řádem ČFK.
3. Pro hostování se vztahují podmínky a pravidla daná přestupním řádem ČFK.
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9. Start zahraničních závodníků
Čl. 17 Start zahraničních závodníků
1. Závodníci bez české státní příslušnosti se mohou účastnit NP kendó a žebříčku
NP kendó, pokud splňují podmínky startu soutěží dané tímto soutěžním řádem.
2. Závodníci bez české státní příslušnosti se mohou účastnit MČR pokud splňují
následující podmínky:

a) jsou členy právnické osoby sdružené v ČFK;
b) v dané závodní sezóně* nestartují za žádný zahraniční klub;
c) splňují všechny podmínky startu na soutěži dané tímto soutěžním řádem.
3. Za splnění výše uvedených podmínek odpovídá vedoucí oddílu, za který
zahraniční závodník startuje.
* Závodní sezóna pro MČR trvá od prvního NP po nejbližší MČR.

10. Procesní ustanovení
Čl. 18 Protesty
1. Protesty proti porušování pravidel podává oficiální trenér nebo vedoucí oddílu
ihned po předmětné události u hlavního rozhodčího soutěže.
2. Případy neuvedené v tomto řádu řeší dle jejich závažnosti:
a) hlavní rozhodčí soutěže;
b) ředitel Národního poháru;
c) výkonný výbor ČFK.

strana 17 ze 17

