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Článek I.  Všeobecná část  

Oddíl 1.01 Základní ustanovení   
(1) Komise STK Jihomoravského svazu karate ČSKe, z.s. (dále jen jako STK JSK ČSKe) je 

zřízena na základě stanov JSK ČSKe.  

(2) Činnosti STK JSK ČSKe se řídí hlavně směrnicí pro činnost sportovně technické komise 
Českého svazu karate, normami obsaženými v této směrnici, popřípadě vydanými 
v souvislosti s prováděním této směrnice. Vztahy touto směrnicí neupravené se řídí 
Stanovami JSK ČSKe, právním řádem ČR a obecnými morálními normami.  

Oddíl 1.02 Komise STK JSK ČSKe  
(1) Komise STK se skládá z předsedy a 2. členů.  

(2) Předsedu STK jmenuje a odvolává VV JSK ČSKe.  

(3) Předsedou STK může být zvolen člen JSK ČSKe.  

(4) Jednotlivé členy komise jmenuje a odvolává VV JSK ČSKe na návrh předsedy komise 

STK nebo z vlastního podnětu.  Podmínkou kandidátů je členství v JSK ČSKe.  

Článek II. Činnost komise STK JSK ČSKe  

Oddíl 2.01 STK JSK ČSKe zejména:  
(1) řídí soutěže v působnosti JSK ČSKe a to v souladu s řády a předpisy Českého svazu 

karate, zejména pak podle Soutěžního řádu karate, Pravidel karate WKF s dodatky 

svazu a rozpisu soutěží JSK ČSKe na příslušný soutěžní ročník,  

(2) úzce spolupracuje s ostatními odbornými komisemi JSK ČSKe, zejména pak s úsekem 

rozhodčích  

(3) zajišťuje materiální zabezpečení chodu a činnosti STK JSK ČSKe, a to ve spolupráci s 

ekonomickým úsekem,  

(4) zveřejňuje výsledky závodů pořádaných v rámci JSK ČSKe.  

Článek III. Závěrečné ustanovení  

Oddíl 7.01 Platnost směrnice  
  

Směrnice byla schválena VV JSK ČSKe dne 22.1.2020 a nabila platnosti zveřejněním na stránkách svazu 
www.karate-jmk.cz v sekci ke stažení.  
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