Štatút reprezentanta
platný od 01.01.2014

Práva a povinnosti reprezentanta SR
Právo reprezentovať Slovenskú republiku na športových podujatiach je pre športovca najvyššou cťou.
Svojimi postojmi, prezentovaním občianskej a športovej úrovne reprezentant SR propaguje a formuje svoj
vlastný obraz, obraz Slovenského lukostreleckého zväzu a obraz Slovenskej republiky.
Reprezentant má právo:
1. Na základe rozhodnutia Predsedníctva SLZ mať uhradené náklady spojené s reprezentáciou.
2. Prejaviť svoj názor, subjektívne pocity a konzultovať svoju športovú prípravu s trénerom reprezentácie SR.
3. Na základe dosiahnutých výborných výsledkov na ME, MS a OH a návrhu trénera reprezentácie byť patrične
ocenený v zmysle rozhodnutia predsedníctva SLZ.
4. Má právo vzdať sa reprezentácie Slovenskej republiky.

Reprezentant je povinný:
1. Dôstojne reprezentovať a dbať o dobré meno svoje, svojho klubu, SLZ a Slovenskej republiky.
2. Dbať na sústavné udržiavanie výkonnosti a svojho zdravia. Reprezentant musí dodržiavať všetky zásady
uvedené v smerniciach a kódexe Antidopingovej agentúry SR o používaní zakázaných podporných látok. Za
užívanie akýchkoľvek podporných prostriedkov a doplnkov výživy (dovolených aj nedovolených) nesie
športovec - reprezentant plnú zodpovednosť sám. V prípade dosiahnutia výsledkov definovaných ADA SR je
povinný dodržiavať pravidlá monitoringu športovca a poskytnúť osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko,
dátum narodenia a korešpondenčná adresa pre použitie v informačných systémoch ADA SR a v systéme
ADAMS.
3. Zúčastňovať sa na vybraných a sledovaných súťažiach, ktoré slúžia ako nominačné kritériá pre účasť na
medzinárodných, kontinentálnych a svetových podujatiach. Člen kádra reprezentácie je povinný vopred svoju
prípadnú neúčasť ospravedlniť u trénera reprezentácie SR.
4. Na základe nominácie podávať maximálne výkony a plniť nariadenia trénerov reprezentácie a poverených
funkcionárov.
5. Na základe pozvania sa zúčastňovať na spoločných sústredeniach reprezentácie, prípadnú neúčasť musí
vopred oznámiť trénerovi reprezentácie, respektíve poverenému trénerovi podujatia.
6. V prípade neúčasti reprezentanta na akciách SLZ bez ospravedlnenia môže hroziť reprezentantovi vylúčenie z
kádra a strata štatútu reprezentanta.
7. V prípade, ak sa reprezentant svojvoľne nezúčastní na nominačnej súťaži, sústredení, či inej reprezentačnej
akcii SLZ, na ktorú bol pozvaný alebo kde si jeho účasť vyžaduje nejaké nominačné kritérium a zúčastní sa na
inej akcii bez súhlasu trénerov reprezentácie, vyvodí predsedníctvo SLZ z tohto previnenia dôsledky.
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8. Na podujatiach reprezentácie SR je povinný dodržiavať správnu životosprávu, je povinný vyhnúť sa užívaniu
alkoholických nápojov, zakázaných podporných prostriedkov, omamných a psychotropných látok, je povinný
správať sa slušne a dôstojne reprezentovať seba, klub, SLZ a Slovenskú republiku.
9. Reprezentant musí mať platný cestovný pas alebo iný platný cestovný doklad (v krajinách EÚ), platnú
lekársku prehliadku nie staršiu ako 12 mesiacov a uzavreté poistenie liečebných nákladov ako športovec na dobu
konania podujatia a ako turista na dni zahraničného výjazdu.
10. Na všetkých podujatiach, kedy reprezentuje Slovenskú republiku musí mať oblečenie, ktoré bolo stanovené
predsedníctvom SLZ na dané podujatie.
11. Reprezentant sa na domácich aj medzinárodných podujatiach riadi platnými pravidlami lukostreľby
a predpismi SLZ.

Reprezentant
Meno :

Priezvisko:

Dátum narodenia:

Bydlisko:

Miesto tréningu:

Klub:

Kontakty:

Telefón:

V ................, dňa .............

Email:

............................................................
Podpis reprezentanta*

*V prípade reprezentanta do 18 rokov podpis zákonného zástupcu

Junácka 6, 832 80 Bratislava, Tel.: +421 918587733, www.archerysvk.sk, e-mail: office@archerysvk.sk

