DOHODA O SPOLUPRÁCI
Česká foosballová organizace
Sídlem: Pražská 810/16, Praha 10 – Hostivař
IČO: 69056668
zastoupená Jakubem Čmikem – prezidentem ČFO
(dále jen „ČFO“)
Foosballová Unie ČR, z.s.
Sídlem: Podnikatelská 558, Běchovice, 190 11 Praha 9
IČO: 22845381
zastoupená Petrem Plasgurou – prezidentem FUČR
(dále jen „FUČR)
uzavřely tuto DOHODU O SPOLUPRÁCI (dále jen „dohoda“), přičemž se dohodly
na následujícím:
I.
Zřízení Sportovní komise ČFO a její základní charakteristika
ČFO se zavazuje, že nejpozději ke dni podpisu této dohody vytvoří v rámci struktury orgánů ČFO
Sportovní komisi ČFO (dále také „SK“).
Dále se ČFO podpisem dohody zavazuje, že SK má níže uvedené kompetence a je vytvořena jako
orgán, který má 7 členů, přičemž 4 členové jsou zástupci FUČR a 3 členové jsou zástupci ČFO.
Volba zástupců ze strany FUČR i ČFO je zcela v režii organizace, jíž příslušná místa členů
dle dohody náleží.
K platnému a závaznému rozhodnutí, jímž se řídí ČFO i FUČR, je třeba souhlasu alespoň
5 členů SK.
Schůze SK může s ohledem na celorepublikovou působnost tohoto orgánu proběhnout také
prostřednictvím systému dálkového audio/vizuálního spojení (např. telefonicky, skypem) nebo
korespondenčně. Hlasování následně může s ohledem na způsob průběhu schůze také proběhnout
prostřednictvím systému dálkového audio/vizuálního spojení (např. telefonicky, skypem) nebo
korespondenčně.
Pro účely svolávání a organizace schůzí SK zvolí členové SK předsedu z řad svých členů.
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II.
Kompetence Sportovní komise ČFO
Kompetence Sportovní komise ČFO se vztahuje pouze na:
Turnaje a žebříčky
1) vytvoření kategorizace turnajů – kategorie turnajů, min. počet stolů pro danou kategorii
turnajů, počet bodů za danou kategorii turnajů atd.,
2) nastavení systému bodování pro jednotlivé turnaje,
3) schvalování termínů turnajů, jejichž výsledky se započítávají do žebříčků,
4) vytvoření systému žebříčků – kategorie turnajů, které se do nich budou započítávat,
maximální počet turnajů jedné kategorie atd.
Nedílnou součástí této dohody je již vytvořená kategorizace turnajů, systém bodování turnajů a
systém žebříčků (viz příloha 1), na nichž se již zástupci ČFO a FUČR shodli v rámci dřívějších
jednání a které vycházejí v platnost a účinnost dnem účinnosti této dohody, tj. 1. července 2016.
Ke změně této části dohody (tj. přílohy 1) dochází i v případě, že takto rozhodne SK dle pravidel
uvedených v článku I. odstavci 3 této dohody.
Reprezentace
1) vytvoření systému nominace a nominačních kritérií,
2) schvalování nominace na všechny události, na nichž mají vystoupit nebo jichž se mají
zúčastnit zástupci České Republiky.
S ohledem na nominační kritéria ČFO pro World Championship a World Cup 2017 (viz příloha 2),
která nabyla platnosti a účinnosti ještě před podpisem této dohody, se výše uvedené (tj. kompetence
SK – reprezentace) vztahuje pouze na vytvoření systému nominace a nominačních kritérií,
popřípadě schválení nominace, jen v tom rozsahu, kde o účasti zástupce České Republiky měl
rozhodovat jiný orgán ČFO. Tzn., že tam, kde měl o účasti zástupce České Republiky na World
Championship a World Cup 2017 rozhodovat libovolný orgán ČFO, rozhodne o účasti zástupce
České Republiky na World Championship a World Cup 2017 Sportovní komise ČFO.
Členské příspěvky
Nastavení systému a výše minimálního členského příspěvku ČFO s ohledem na nutnost hradit ITSF
poplatky za každého řádného člena národní federace sdružené v ITSF.
S ohledem na výše uvedený taxativní výčet kompetencí SK je zřejmé, že do něj nepatří např. ligové
soutěže ČFO.
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III.
ČFO se zavazuje, že po dobu platnosti dohody nebudou výše uvedené kompetence, které jsou
svěřeny SK, převedeny na jiný orgán ČFO (např. Výkonný výbor ČFO) a ani že nepodnikne kroky,
které by ve svém důsledku měly za následek faktické omezení rozhodovací pravomoci nad výše
uvedenými kompetencemi SK.
IV.
FUČR se zavazuje, že po uplynutí jejího zkušebního členství v ITSF (tj. s koncem roku 2016) a
po dobu platnosti této dohody nebude usilovat o členství v ITSF.
V.
Závěrečná ustanovení
Tato dohoda je platná od 1. července 2016 a uzavírá se na dobu neurčitou, přičemž v prvním roce
platnosti dohody ji mohou obě strany písemně jednostranně vypovědět bez udání důvodů. Následně
je možné dohodu vypovědět písemně jednostranně pouze s uvedením důvodů a to zejména
pro porušení povinností stanovených dohodou. Dohodu lze dále vypovědět písemně na základě
oboustranné dohody.
Veškeré změny či doplňky této dohody musí být provedeny písemně se souhlasem obou stran
dohody, pokud nestanoví tato dohoda jinak.
Tato dohoda je vyhotovena ve dvou opisech, z nichž každá ze stran obdrží po jednom.

V Praze dne 14. června 2016

Za ČFO:

Za FUČR:

………………………….
Jakub Čmiko
prezident ČFO

………………………….
Petr Plasgura
prezident FUČR
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Příloha č.1
Kategorizace turnajů
Kategorie A – WCS, International – počet stolů dle pravidel ITSF, Master Series, M ČR – min. 14
stolů, min. 2 denní - víkendový, body – 1. 150 bodů dále dle standardního systému bodování, do
žebříčku se budou počítat všechny turnaje (Open, Ženy, Junioři), nekuřácké prostředí, max. 6 krát
za rok (schvaluje sportovní komise). Ohlašovací povinnost – 3 měsíce.
Pozn. návrhem na zvýšení bodů za WCS se bude zabývat SK ČFO
Kategorie B – Pro Tour, ,,Český Pohár'' – min. 8 stolů, min. 1 denní – víkendový, body – 1. 80
bodů dále dle standardního systému bodování, do žebříčku se budou počítat všechny turnaje (Open,
Ženy, Junioři) min. účast na turnaji 16 dvojic (open), 3 dvojice (ženy, junioři), nekuřácké prostředí,
max. 12 krát za rok, max. Ohlašovací povinnost – 2 měsíce.
Kategorie C – Krajské – min. 5 stolů, min. 1 denní – víkendový, body – 1. 30 bodů dále dle
standardního systému bodování, do žebříčku se budou počítat 10 nejlepších výsledků (Open, Ženy,
Junioři), Min. účast na turnaji 12 dvojic (open), 3 dvojice (ženy, junioři). Nekuřácké prostředí.
Ohlašovací povinnost – 1 měsíc.
Kategorie D – Místní – může být i ve všední den. body – 1. 10 bodů, 2. 8 bodů, 3. 6 bodů, 4. 4
body, 5. 2 body, 7. 1 bod. Do žebříčku se budou počítat 10 nejlepších výsledků (Open, Ženy,
Junioři). Min. účast na turnaji 4 dvojice (open), 3 dvojice (ženy, junioři). Ohlašovací povinnost – 14
dní.
Kategorie E – amatérské turnaje, nepočítají se do republikového žebříčku.
Multitable turnaje podléhají speciální kategorii a řeší se individuálně.

Žebříčky
Všechny turnaje se budou započítávat do Super CZ dle kategorizace turnajů. Do Reprezentačního
žebříčku se budou započítávat od 1.1.2017 všechny turnaje kategorie A a B. Podrobnosti fungování
Reprezentačního žebříčku bude řešit SK ČFO.
Za ČFO:

Za FUČR:

………………………….
Jakub Čmiko
prezident ČFO

………………………….
Petr Plasgura
prezident FUČR
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Příloha č.2
Nominační kritéria WC 2017
Nominační kritéria jsou zkopírovány z webových stránek ČFO v původním znění.
Nominace na dvojice a jedničky bude dle reprezentačního žebříčku, který začíná 23.2. 2015 a končí
31.12. 2016.
Seznam turnajů, které se budou počítat do reprezentačního žebříčku:
ITSF - kat. WCS, P4P - Deutsche Masterschaft + MS - všechny
ITSF - kat. International - všechny
17. a 18. MČR - všechny
ITSF - kat. Master, P4P - kat. Open - 12 nejlepších výsledků za 2 roky
ČFO - kat. Český pohár - všechny
ITSF - kat. Pro Tour - 12 nejlepších výsledků za 2 roky
ČFO - vybrané turnaje v krajích - 1x za rok - výběr podléhá VV
Termínová listina ITSF ZDE
Termínová listina P4P ZDE
Termínová listina ČFO ZDE
Další kritéria dle kterých se dá kvalifikovat na WCS 2017 ZDE
Každý hráč, který chce být veden v žebříčku, musí být členem ČFO. Roční poplatek je 200,- Kč za
sezónu. Přihlášku můžete vyplnit na turnaji ČFO nebo poslat na email: jakub.cmiko@foosball.cz
Výkonný výbor může udělit jednu divokou kartu (muži, ženy, junioři).
Způsob nominace: 1. hráč v žebříčku si vybere disciplínu, 2. hráč v žebříčku si vybere disciplínu
atd..
Každý hráč, který chce být nominován, musí min. odehrát 2 WCS za dva roky.

Za ČFO:

Za FUČR:

………………………….
Jakub Čmiko
prezident ČFO

………………………….
Petr Plasgura
prezident FUČR
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