
Statut státního reprezentanta, člena ČSNS, z.s. 

Jméno a příjmení závodníka: ........................................................................................................ 

Datum narození………………… Bydliště:………. .................................................................... 

Sportovní odvětví: ......................................... Disciplína: …….................................................. 

Práva a povinnosti státního reprezentanta, člena ČSNS 

Práva: 

1. Na základě zařazení do reprezentačního týmu reprezentačním trenérem ČSNS a 
ČSNS (dále jen svazu) reprezentovat Českou republiku na zahraničních 
sportovních akcích. 
Na základě zařazení do reprezentačního týmu nosit na vybraných akcích 
reprezentační dres. 
Podle možností svazu být materiálově vybaven. 
Podle ekonomických možností svazu být zabezpečen i v ostatních sportovní 
činnosti. 
Má nárok na úhradu nákladů spojených s cestou z místa srazu, pobytem a účastí 
na reprezentační akci 

2. 

3. 
4. 

5. 

Povinnosti: 
1.Zúčastňovat se všech akcí (soutěže, soustředění, výcvikové tábory, testovací srazy, 

lékařská a zátěžová či biochemická vyšetření, apod.), na které byl nominován reprezentačním 
trenérem. V případě neúčasti se předem řádně omluvit, popřípadě na základě vyžádání trenéra 
omluvu doložit lékařskou zprávou. 

2.Aktivně vystupovat v boji proti dopingu, přísně a přesně dodržovat Atidopingovou chartu. 

3.Vystupovat vždy tak, aby vzorně reprezentoval ČR a chránil dobré jméno svazu. 

4.Dodržovat všechny zásady sportovní životosprávy. 
5.Upevňovat přátelské vztahy uvnitř svazu. 

6.Uzavřít se svazem „Dohodu s reprezentantem“. 

7.Na akcích státní reprezentace vždy respektovat zájmy marketingových partnerů 
              svazu. 

8.Chránit svěřený materiál a řádně o něj pečovat. 

9.Dbát pokynů a rozhodnutí reprezentačního trenéra. 

10.Dodržovat rozhodnutí a předpisy svazu, ČPV, EDSO, ICSD. 

11.Na akcích, na které byl svazem vyslán, vystupovat vždy čistě a slušně upraven a 
             oblečen. 

Sankce: 
      1. 

2. 

V případě neomluvené neúčasti na trenérem určené akci může být závodník 
vyřazen z reprezentace ČR. 
Při neuposlechnutí rozhodnutí a pokynů reprezentačního trenéra může být 
jmenovanému ukončen pobyt na akci pořádané svazem. Sportovec je pak povinen 
 na vlastní náklady okamžitě opustit místo akce. Stejné sankce platí i tehdy, když 
 reprezentant nebude při akcích, kterých se zúčastní, reprezentovat zájmy 
sponzorů a partnerů svazu, anebo ČPV. 
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3. 

4. 

5. 

Při zaviněném porušení zásad boje proti dopingu je sportovec povinen uhradit 
pokutu dle antidopingových směrnic a veškeré náklady související s akcí Českému svazu 

neslyšících sportovců. 
Sportovec je povinen chovat se při sportovní činnosti i v občanském životě v souladu s obecně 

platným kodexem cti a morálky a sportovního ducha a zdržet se jakéhokoliv chování a jednání, které 

by bylo na újmu zájmům Svazu a poškozovalo jeho dobré jméno. Pokud nebude jednání 

reprezentanta odpovídat normám slušného chování a vystupování reprezentanta ČR, bude 

jmenovaný napomenut. Při opakovaném přestupku může být vyloučen z reprezentace 
V případě úmyslného poškození svěřeného materiálu bude reprezentantu 
 účtována částka v plné výši ceny pořízení materiálu 

 

Doplňující pravidla: 
  1 ČSNS anebo ČPV si vyhrazuje právo používat veškerou fotodokumentaci 
      reprezentantů s reprezentačním oblečením. 
  2. ČSNS si vyhrazuje právo nepovolit jmenovanému přestup do zahraničního klubu, 
     pokud nepodepíše dohodu s ČSNS o akcích, kterých se jako reprezentant ČR musí 
     zúčastňovat. 
  3. Svaz je povinen zveřejnit na svých oficiálních webových stránkách seznam závodníků 
     zařazených do státní reprezentace. Tento seznam je k dispozici v sekretariátu a na 
     vyžádání bude předložen předsedům komisí, ČPV, případně na základě žádosti bude 
     proveden výpis kterémukoliv oddílu nebo sportovci. 

Zúčastněné strany potvrzují, že statut byl podepsán z dobré vůle. 
ČSNS dále potvrzuje, že je sepsán za stejných podmínek pro všechny reprezentanty 

…………................... 
      reprezentant 

(u osob mladších 18 let jeho zákonný zástupce) 

……….………………. 
předseda STK/reprezentační trenér 

… ……………………… 
    předseda ČSNS 

V Olomouci dne 
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