ČESKÝ SVAZ KARATE
Atletická 100/2, 160 17 Praha 6 - Strahov
Tel.:+420 220 513 608 Fax : +420 220 513 608 E-mail : cske@volny.cz

Statut člena státní reprezentace ČSKe

Jméno a příjmení závodníka:................................ ................................ ................................ ....
Číslo licence:................................ ............... disciplína: ................................ ............................
Příslušnost mateřského oddílu – klubu: ................................ ................................ ....................
IČO oddílu – klubu:................................ ................................ ................................ ...................
Jméno statutárního zástupce oddílu – klubu:................................ ................................ ............
Povinnosti závodníka zařazeného do výběru státní reprezentace ČSKe:
1) zúčastňovat se soutěží, včetně MS, ME , na které byl nominován reprezentačním trenérem a VV
ČSKe
2) zúčastňovat se VT, na které byl nominován reprezentačním trenérem
3) dbát pokynů a rozhodnutí reprezentačního trenéra
4) vždy vystupovat tak, aby vzorně reprezentoval ČR a chránil zájmy ČSKe
5) jmenovaný se zavazuje, že se seznámí se všemi zakázanými látkami dle směrnic antidopingového
výboru ČR a UCI. Závodník se dále zavazuje, že v přípravě, ani při závodech se nebudou zakázané
látky v jeho těle nacházet
6) závodník bude při akcích státní reprezentace ČR, na které bude nominován, vždy respektovat
zájmy sponzorů a reklamních partnerů ČSKe
7) pokud závodník získá zahraniční angažmá, zavazuje se k podpisu dohody s ČSKe, ve které bude
uvedeno, kterých akcí státní reprezentace se zúčastní
8) pokud se závodník nebude moci z vážných důvodů akcí státní reprezentace zúčastnit, včas a řádně
se omluví reprezentačnímu trenérovi. V případě nemoci zašle v předstihu lékařskou zprávu o svém
zdravotním stavu. Tato zpráva bude konzultována se zodpovědným lékařem reprezentace ČR.
9) závodník se zavazuje dodržovat směrnice a stanovy ČSKe
10) závodník se bude zúčastňovat LPS a biochemických vyšetření, určených a v předstihu
oznámených reprezentačním trenérem
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11) v případě, že závodník obdrží oblečení od ČSKe, je jeho povinností se v tomto oblečení na akcích
pořádaných svazem pohybovat
12) soutěže bude jmenovaný absolvovat výhradně se znakem reprezentanta ČR. Reklama na oblečení
závodníka musí odpovídat pravidlům karate.
13) závodník bude na akcích ČSKe vystupovat vždy čistě a slušně upraven a oblečen
14) v případě, že bude závodníkovi svěřen materiál ČSKe, bude vždy dbát, aby tento nepoškodil
15) závodník bude dodržovat program akcí reprezentace ČR schválený VV ČSKe
16) v případě neomluvené neúčasti na akci ČSKe bude závodník s okamžitou platností vyřazen
z reprezentace ČR a písemně vyrozuměn
17) při neuposlechnutí rozhodnutí a pokynů reprezentačního trenéra bude jmenovanému ukončen
pobyt na akci pořádané ČSKe a na vlastní náklady okamžitě opustí místo akce a bude s okamžitou
platností vyřazen z RD
18) závodník se zavazuje dodržovat antidopingovou směrnici a garantuje úhradu pokut dle této
směrnice, které jsou až do výše 300.000,- Kč. Pokuta musí být uhrazena do 30ti dnů po vynesení
rozhodnutí disciplinární komise ČSKe na účet ČSKe. Pokuta se uděluje dle pravidel antidopingové
směrnice při oznámení o pozitivním dopingu akreditovanou antidopingovou laboratoří.
19) pokud závodník nebude při akcích ČSKe, kterých se zúčastní, reprezentovat zájmy sponzorů a
partnerů ČSKe, bude jmenovanému ukončen pobyt na této akci a na vlastní náklady okamžitě
opustí místo akce ( jedná se pouze o plnoleté sportovce ).
20) ČSKe si vyhrazuje právo používat veškerou fotodokumentaci reprezentantů oblečených
v reprezentačním oblečení a karate-gi, včetně doplňků ( chrániče )
21) v případě, že se závodník, soutěžící v zahraničí nebude vědomě a bez řádné omluvy zúčastňovat
akcí ČSKe, ke kterým se zavázal, bude mu zastavena činnost v reprezentaci ČR
22) ČSKe si vyhrazuje právo nepovolit jmenovanému přestup do zahraničního klubu, pokud
nepodepíše dohodu s ČSKe o akcích, kterých se jako reprezentant ČR musí zúčastňovat.
23) při nedodržování směrnic a stanov ČSKe bude závodník s okamžitou platností vyřazen z RD
24) pokud se řádně neomluví reprezentačnímu trenérovi z účasti na biochemických vyšetřeních a LPS,
bude závodník s okamžitou platností vyřazen z reprezentace ČR
25) v případě, že závodník bude na akci ČSKe vystupovat v jiném oblečení, než v oblečení obdrženém
od ČSKe, bude s okamžitou platností vyloučen z reprezentace ČR a odcestuje okamžitě z místa
akce na vlastní náklady
26) jestliže se závodník zúčastní závodů, na které byl nominován trenérem reprezentace a VV ČSKe
v jiném, než reprezentačním oblečení, nebo pokud nebude oblečení jmenovaného odpovídat
normám slušného chování a vystupování reprezentanta ČR, bude jmenovaný písemně napomenut
a při opakovaném přestupku vyloučen z reprezentace ČR
27) v případě úmyslného poškození svěřeného materiálu ČSKe bude závodníkovi účtována částka
v plné výši ceny pořízení materiálu
28) závodník i zástupce SK potvrzují, že jsou seznámeni s antidopingovou směrnicí
31) Statut reprezentanta může být ukončen:
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a) závodníkem
b) statutárním zástupcem klubu, v kterém je závodník registrován
c) svazem
Podmínky ukončení – požádat o ukončení mohou závodník i statutární zástupce jeho oddílu, každý
samostatně nebo i společně, ale vždy písemně s doručením na adresu sekretariátu ČSKe. Ukončení
provede svaz do 30ti dnů od doručení žádosti dle stanov ČSKe. Po celou tuto dobu se vztahují na
závodníka podmínky statutu až do doby ukončení v plném rozsahu. Svaz je povinen o ukončení
členství závodníka v reprezentaci a zrušení statutu písmeně informovat:
a) závodníka ( na adresu uvedenou v licenci nebo na žádosti o ukončení statutu )
b) jeho mateřský oddíl ( na adresu oddílu nebo na adresu v žádosti o ukončení statutu )
c) MŠMT
Svaz je povinen zveřejnit na oficiálních svazových stránkách seznam závodníků zařazených do užšího
výběru státní reprezentace ( nejedná se o seznam závodníků s podepsaným statutem. Tento seznam
je k dispozici v sekretariátu a na vyžádání bude předložen předsedům oddílů na jejich žádost.
32) zúčastněné strany potvrzují, že statut byl podepsán z dobré vůle a za stejných podmínek pro
všechny zúčastněné

................................ ................................ ........
sportovec

................................ ................................ ........
za ČSKe

................................ ................................ .......
na vědomí: statutární zástupce oddílu

V ......................... dne ................................ ...
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