ŠTATÚT REPREZENTANTA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
V ŠPORTOVEJ LUKOSTREĽBE
1. Všeobecné podmienky na zaradenie športovca do Slovenskej reprezentácie v športovej
lukostreľbe:
a. slovenské občianstvo
b. členstvo v Slovenskom lukostreleckom zväze
c. platná lekárska prehliadka u telovýchovného lekára
d. splnenie limitov pre zaradenie športovca do reprezentácie
e. nominácia na všetky medzinárodné súťaže podlieha schváleniu Predsedníctva SLZ.
2. Práva reprezentanta SR v športovej lukostreľbe
Právo reprezentovať Slovenskú republiku na športových podujatiach doma aj v zahraničí je
najvyššou cťou, ktorej sa môže dostať občanovi - športovcovi SR. Svojimi postojmi,
prezentovaním občianskej a športovej úrovne reprezentant propaguje nielen seba, ale
predovšetkým Slovenský lukostrelecký zväz a Slovensko.
a. Na základe dosiahnutých výsledkov zo sledovaných súťaží a rozhodnutia
Predsedníctva SLZ byť pozývaný (nominovaný) na akcie spojené s reprezentáciou
(sústredenia, zahraničné súťaže, MS, SP, ME, EGP, MEJ).
b. Má právo využívať materiálno - technické vybavenie SLZ.
c. Má právo prejaviť svoj názor, subjektívne pocity a konzultovať svoju športovú
prípravu s trénermi a metodikmi SLZ.
d. Má právo požadovať hodnotenie svojej činnosti, konzultovať, resp. navrhovať ideálne
formy a možnosti pri vypracovaní svojho individuálneho tréningového programu
v spolupráci s trénermi alebo realizačným tímom.
e. Na základe rozhodnutí Predsedníctva SLZ mať uhradené náklady spojené s
reprezentáciou.
f.

Má právo na umiestnenie loga vlastného sponzora na výstroji a oblečení, ak toto nie
v rozpore so zmluvami a záväzkami SLZ.

g. V prípade porušenia jeho práv, obracať sa na Predsedníctvo SLZ prostredníctvom
svojho klubu.
h. Má právo vzdať sa reprezentácie Slovenskej republiky. Tento akt musí vykonať
písomne a doručiť doporučene na sekretariát SLZ.
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3. Povinnosti reprezentanta SR v športovej lukostreľbe
a. Je povinný dôstojne a zodpovedne reprezentovať a dbať o dobré meno Slovenskej
republiky a Slovenského lukostreleckého zväzu.
b. Je povinný zúčastniť sa reprezentačných akcií (sústredenia, plánovaných spoločných
reprezentačných tréningov, domácich a medzinárodných súťaží, Majstrovstiev
Slovenska, dopingových kontrol v SR a v zahraničí), na ktoré bol nominovaný.
Výnimku povoľuje Predseda SLZ. Reprezentant je povinný vopred ospravedlniť svoju
neúčasť akcii. Ignorovanie spoločných reprezentačných tréningov a podujatí môže
mať za následok vylúčenie z reprezentácie alebo zrušenie nominácie na podujatie
zastrešované SLZ.
c. Je povinný uprednostniť reprezentačné záujmy pred klubovými.
d. Je povinný na akciách reprezentácie dodržiavať pokyny teamového managera a
spolupracovať s ním, ako aj s ostatnými členmi reprezentačného družstva
a realizačného tímu.
e. Je povinný absolvovať zdravotné prehliadky a funkčnú diagnostiku u športového
lekára minimálne raz do roka, dbať o svoj zdravotný stav a pravidelne informovať
o jeho zmenách.
f.

Je povinný starať sa o pridelené materiálno-technické vybavenie, v prípade
ukončenia reprezentácie alebo nepoužívania ho vrátiť v bezchybnom stave v
dohodnutom termíne, v prípade straty alebo poškodenia stratu nahradiť.

g. Je povinný počas reprezentačnej akcie, na ktorú je nominovaný predsedníctvom SLZ,
nosiť predpísané reprezentačné oblečenie.
h. Je povinný riadiť sa platnými predpismi SLZ a pravidlami World Archery a IFAA podľa
príslušnej súťaže. Rešpektovať pokyny team managera a usporiadateľa na súťažiach,
na ktoré bol nominovaný. Pri neplnení si povinností bude reprezentant postihovaný
podľa disciplinárneho poriadku SLZ, World Archery alebo MOV.
i.

Reprezentant SR je príkladom pre ostatných športovcov : nesmie používať
alkoholické nápoje, omamné látky, zakázané dopingové prostriedky, vzbudzovať
verejné pohoršenie, alebo iným spôsobom rušiť priebeh reprezentačnej akcie, na
ktorú bol nominovaný (vrátane dopravy).

j.

Je povinný dodržiavať všetky zásady uvedené v smerniciach WADA. V prípade ich
nedodržanie si musí byť vedomý postihu za preukázaný doping. (Platné predpisy
MOV a WADA a Slovenskej Antidopingovej agentúry).
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k. Reprezentant musí mať platný cestovný pas, prípadne občiansky preukaz, platné
zdravotné a úrazové poistenie, ktoré je v jeho kompetencii.
l.

Reprezentant, v prípade neplnoletého reprezentanta jeho právny zástupca, je
povinný podpísať a doručiť na adresu SLZ „Súhlas so spracovaním osobných
údajov“ pre potreby registrácie športovca v informačnom systéme World Archery.

4. Získanie štatútu reprezentanta.
a. Štatút reprezentanta SR v športovej lukostreľbe získava pretekár po splnení kritérií.
Spôsob plnenia kritérií a súťaže, na ktorých možno kritériá plniť určuje predsedníctvo
SLZ.
b. Štatút reprezentanta platí pri splnení všetkých podmienok SLZ na 1 rok.
5. Reprezentant SR stráca štatút reprezentanta
a. dňom vyradenia z reprezentácie na návrh Predsedníctva SLZ.
b. dňom ukončenia aktívnej športovej činnosti reprezentanta.
c. neodôvodneným odmietnutím reprezentovať SLZ a Slovensko.

Prehlásenie
Týmto potvrdzujem, že som bol oboznámený so Štatútom reprezentanta Slovenska a zaväzujem sa plniť všetky
ustanovenia tohto dokumentu.
V Bratislave, dňa:
Meno:
Priezvisko:
Registračné číslo SLZ:

Podpis:
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