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Statut reprezentanta Českého svazu Wa-te jitsu a bojových 
umění 

 
Platnost od 1.1. 2010 

 
Být reprezentantem ČSWABU je pocta. 
Statut repreprezentanta mají i závodící čelní představitelé ČSWABU a rozhodčí.  
Za porušení statutu reprezentanta může být závodník z reprezentace nebo i ze Svazu vyřazen           
bez jakékoliv náhrady jak morální, tak finanční. 
 
1. REPREZENTANT : 

1.1. Je členem ČSWABU, je bezúhonný. 
1.2. Má vyrovnané všechny závazky vůči představitelům ČSWABU a členům 

ČSWABU, jak morální tak i finan ční a stejně tak jeho rodinní příslušníci. 
1.3. Je loajální vůči představitelům svazu. 
1.4. Dodržuje všechny zásady slušného chování a maximálně spolupracuje 

s představiteli/zástupci ČSWABU na všech soutěžích. 
1.5. Zúčastňuje se veškerých aktivit povinných pro reprezentanta ČSWABU,                    

tj. tréninků, soustředění, závodů, seminářů a jiných akcí. 
1.6. Spolupracuje a je aktivní při jakékoliv činnosti ČSWABU. 
1.7. Dodržuje tréninkové plány. 
1.8. Dodržuje stanovy a řídí se řády ČSWABU. 
1.9. Zná všechny formy dle svého technického stupně (barva pásku) na soutěžní 

úrovni. 
1.10. Má dobrý prospěch (žáci, junioři, studenti). 

 
2. KRITÉRIA  PRO REPREZENTACI  
 

2.1. Na ME a MS v jedné kategorii startují pouze dva závodníci ČSWABU. 
2.2. Zájemce o reprezentaci se přihlásí u trenérů do konce prvního měsíce daného roku. 

Zákonní zástupci nezletilého závazně nahlásí, zda se jedná o reprezentanta 
s doprovodem nebo bez doprovodu. 

2.3. Chování a činnost reprezentanta je v souladu se Statutem reprezentanta ČSWABU, 
Etickým kodexem ČSWABU. 

2.4. Reprezentant má platnou mailovou adresu. 
2.5. Reprezentant má 100% účast na trénincích (omluveny jsou tréninky pouze 

s potvrzením od lékaře). 
2.6. Reprezentant v kategorii forem zná minimálně dvě mistrovské katy – formy dle 

mezinárodních pravidel ISKA (neplatí pro závodníky v extrémních formách). 
2.7. Každý soutěží v té kategorii (věková / váhová), ve které má zájem startovat            

na ME / MS (formy, formy se zbraněmi, kontaktní disciplíny light, semi, full, 
oriental, MMA a jiné) 

2.8. Minimální počet absolvovaných závodů pro zařazení do nominace na ME nebo 
MS je pět pro formy a pět pro kontaktní disciplíny. 

2.9. Reprezentant se těchto soutěží musí fyzicky zúčastnit a donést doklad                      
i s výsledkem.  

2.10. Za umístění v soutěži se počítají body v tabulce pro reprezentanty. Body se 
počítají za umístění i za aktivitu dle 4. 
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2.11. Reprezentant před nominací na ME / MS startuje na soutěžích doporučených nebo 
dle vlastního výběru. Povinné soutěže jsou NP ČSWABU a MČR ČSWABU. 

2.12. Reprezentant se na tyto soutěže hlásí prostřednictvím odpovědné osoby 
ČSWABU. Po zaplacení startovného bude přihlášen. Pokud se soutěže nezúčastní, 
startovné propadá ve prospěch Svazu. 

2.13. Reprezentant se účastní soutěží na vlastní náklady! 
2.14. Všechny výsledky musí reprezentant odevzdávat průběžně, poslední do určeného 

data. Po tomto termínu se nebere na výsledky pro platné nominační období zřetel  
a nebudou zařazeny do bodovacího vyhodnocení. 

2.15. Nominačních soutěží se mohou účastnit i ostatní členové ČSWABU. 
 
3. ORGANIZACE A Ú ČAST NA SOUTĚŽI  
 

3.1. ME / MS mají právo se zúčastnit první dva reprezentanti s nejvyšším počtem bodů 
v bodovací tabulce v dané soutěžní kategorii.  

3.2. Pokud reprezentant nesplňuje kritéria dle 1. a 2., má Svaz právo neobsadit soutěžní 
kategorii. To samé platí pro závodící představitele Svazu a rozhodčí. 

3.3. Svaz má právo volného losu pro volbu reprezentace. 
3.4. Reprezentant se soutěže účastní na vlastní náklady.  
3.5. ČSWABU zajišťuje oficiální registraci na základě předání startovného na soutěž. 

V případě neúčasti je tato částka nevratná, protože je odeslána pořadateli dané 
soutěže. 

3.6. Reprezentant je povinen dostavit se včas na sraz soutěže. Sraz je vždy na místě 
konání soutěže. 

3.7. Pokud se reprezentant opozdí, Svaz ze jeho nastoupení ke startu nenese 
odpovědnost. 

3.8. Při výjezdu nezletilých osob bez doprovodu zodpovídá za tyto osoby ČSWABU, 
tj. doprava, ubytování, start až do fyzického předání nezletilé osoby jeho 
zákonnému zástupci. 

3.9. ČSWABU nenese jakoukoliv zodpovědnost za doprovod nezletilých. 
3.10. V případě výjezdu nezletilých osob s doprovodem (rodič, prarodič, pověřená 

osoba) nenese ČSWABU jakoukoliv zodpovědnost za tyto doprovázené nezletilé 
osoby, ani za jejich dopravu, ubytování, úraz a další možné situace (spadlá 
vlaková trolej apod.) 

 
 
4. BODOVACÍ KLÍ Č 
 

  
domácí 
soutěže zahraniční soutěže 

1. místo 15 30 
2. místo 10 20 
3. místo 5 10 
bez 
umístění 3 6 
 
 Poznámka: 
Veškeré podmínky pro reprezentaci vznikly na základě zkušeností ČSWABU a mezinárodní 
organizace ISKA, od které byli některé části převzaty. 


