ČESKÝ SVAZ CYKLISTIKY / Federation Tcheque de Cyclisme
Nad Hliníkem 4, Praha 5, 15000, Česká republika
IČO: 49626281
Telefon: +420 257 214 613
Mobil: +420 724 247 702
e-mail: info@ceskysvazcyklistiky.cz
ID datové schránky: hdj5ugx

STATUT ČLENA STÁTNÍ REPREZENTACE ČESKÉHO SVAZU CYKLISTIKY

Jméno a příjmení závodníka: ........................................................................................
UCI ID: …………..…………………… disciplína: .........................................................
Příslušnost mateřského oddílu – klubu: .......................................................................
IČO oddílu – klubu: ......................................................................................................
Jméno statutárního zástupce oddílu – klubu: ..............................................................
Já níže podepsaný držitel mezinárodní licence UCI a člen státní reprezentace Českéhosvazu
cyklistiky prohlašuji, že jsem byl seznámen s níže uvedenými povinnostmi a zavazuji se je dle
svého nejlepšího vědomí a svědomí dodržovat. Jedná se o tyto povinnosti:
(1) zúčastňovat se soutěží, včetně MS, ME a OH, na které jsem byl nominován Prezídiem ČSC
(2) zúčastňovat se přednostně závodů, které jsou zařazeny v národním, kontinentálním nebo
světovém kalendáři nebo závodů, které byly uznány národní federací, kontinentální federací
nebo UCI
(3) zažádat o povolení Prezidium ČSC v předstihu 60-ti dnů v případě startu v závodě, který není
v národním, kontinentálním nebo UCI kalendáři, nebo v závodě, který nebyl uznán ČSC,
kontinentální federací nebo UCI. Závodník je povinen ověřit si, zda závod, na kterém
chce startovat, byl schválen případně povolen ČSC. Za toto ověření zodpovídá výhradně
závodník.
(4) zažádat o povolení Prezidium ČSC v případě startu v jakémkoliv zahraničním závodě
(5) zúčastňovat se VT, na které jsem byl nominován reprezentačním trenérem
(6) zúčastňovat se MR, na které jsem byl nominován Prezídiem ČSC
(7) dbát pokynů a rozhodnutí reprezentačního trenéra
(8) vždy vystupovat tak, abych vzorně reprezentoval ČR a chránil oprávněné zájmy ČSC
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(9) závodník prohlašuje, že se seznámil se všemi zakázanými látkami dle směrnic
Antidopingového výboru ČR a UCI. Závodník se dále zavazuje, že se v jeho těle
nacházet žádné zakázané látky
(10) závodník se zavazuje dodržovat světový antidopingový kodex a garantuje úhradu
pokut dle příslušné směrnice UCI, antidopingového výboru a ČSC. Pokuta musí být
uhrazena do 30ti dnů po vynesení rozhodnutí disciplinární komise ČSC nebo PR na účet
ČSC. Pokuta se uděluje dle pravidel antidopingové směrnice při oznámení o pozitivním
dopingu akreditovanou antidopingovou laboratoří
(11) závodník bude při akcích státní reprezentace ČR, na které bude nominován, vždy
respektovat zájmy sponzorů a reklamních partnerů ČSC
(12) závodník se seznámil a je povinen dodržovat Směrnici o využívání členů státní
reprezentace k propagaci ČSC a reklamní činnosti ČSC
(13) závodník bere na vědomí, že na jeho reprezentační činnost se vztahuje souhlas se
zpracováním osobních údajů, který poskytl při podání žádosti o vystavení licence.
Současně závodník uděluje ČSC souhlas s užitím fotografií z oficiálních reprezentačních akcí k
podpoře cyklistiky, včetně reklamních a propagačních materiálů ČSC
(14) pokud závodník získá zahraniční angažmá, zavazuje se k podpisu dohody s ČSC,ve
které bude uvedeno, kterých akcí státní reprezentace (dále jen ČSC) se zúčastní
(15) pokud se závodník nebude moci z vážných důvodů akcí státní reprezentace zúčastnit,
včas a řádně se omluví reprezentačnímu trenérovi nebo sportovnímu koordinátorovi ČSC.
V případě nemoci zašle v předstihu lékařskou zprávu o svém zdravotním stavu. Tato
zpráva bude konzultována se zodpovědným lékařem reprezentace ČR.
(16) závodník se zavazuje dodržovat uvedené odstavce pravidel UCI 1.2.019 až 1.2.021 o
účasti na závodech, kontinentálních a členských federací UCI a ČSC.
(17) závodník se bude zúčastňovat LPS a biochemických vyšetření, určených a v
předstihu oznámených reprezentačním trenérem
(18) v případě, že závodník obdrží oblečení od ČSC, je jeho povinností se v tomto
oblečení na akcích pořádaných ČSC pohybovat
(19) závody bude závodník absolvovat výhradně v dresu reprezentanta ČR. Reklama na
oblečení závodníka musí odpovídat směrnicím a pokynům ČSC
(20)

závodník bude na akcích ČSC vystupovat vždy čistě a slušně upraven a oblečen

(21) v případě, že bude závodníkovi svěřen materiál ČSC, bude vždy dbát, aby tento
nepoškodil
(22)

závodník bude dodržovat program akcí reprezentace ČR schválený Prezídiem ČSC

(23)

závodník bude dodržovat Směrnici Pro výjezd státní reprezentace ČSC

Stránka 2 z 4

(24) reprezentant ČR zařazený do kategorie A (kategorie B jsou samoplátci) má nárok na
úhradu nákladů spojených s cestou z místa srazu, pobytem a účastí na reprezentačníakci
(25) v případě neomluvené neúčasti na akci ČSC bude závodník s okamžitou platností
vyřazen z reprezentace ČR a písemně vyrozuměn
(26) při neuposlechnutí rozhodnutí a pokynů reprezentačního trenéra bude jmenovanému
ukončen pobyt na akci pořádané ČSC a na vlastní náklady okamžitě opustí místo akce a bude
s okamžitou platností vyřazen z RD
(27) pokud závodník nebude při akcích ČSC, kterých se zúčastní, reprezentovat zájmy
sponzorů a partnerů ČSC, bude jmenovanému ukončen pobyt na této akci a na vlastní
náklady okamžitě opustí místo akce ( jedná se pouze o plnoleté sportovce )
(28) ČSC si vyhrazuje právo používat veškerou fotodokumentaci reprezentantů
oblečených v reprezentačním oblečení, včetně doplňků (rukavice) pro reklamní účely.
(29) v případě, že se závodník, závodící v zahraničí nebude vědomě a bez řádné omluvy
zúčastňovat akcí ČSC, ke kterým se zavázal, bude mu zastavena činnost v reprezentaciČR
(30) ČSC si vyhrazuje právo nepovolit jmenovanému přestup do zahraničního klubu,
pokud nepodepíše dohodu s ČSC o akcích, kterých se jako reprezentant ČR musí
zúčastňovat
(31) při nedodržování směrnic a Stanov ČSC bude závodník s okamžitou platností
vyřazen z RD
(32) pokud se řádně neomluví reprezentačnímu trenérovi z účasti na biochemických
vyšetřeních a LPS, bude závodník s okamžitou platností vyřazen z reprezentace ČR
(33) v případě, že závodník bude na akci ČSC vystupovat v jiném oblečení, než v oblečení
obdrženém od ČSC, bude s okamžitou platností vyloučen z reprezentace ČR a odcestuje
okamžitě z místa akce na vlastní náklady
(34) jestliže se závodník zúčastní závodů, na které byl nominován ČSC a Prezídiem ČSC v
jiném, než reprezentačním oblečení odpovídajícím směrnicím a pokynům ČSC bude s okamžitou
platností vyloučen z reprezentace ČR a odcestuje okamžitě z místa akce na vlastní náklady
(35) pokud nebude oblečení jmenovaného odpovídat normám slušného chování a
vystupování reprezentanta ČR, bude jmenovaný písemně napomenut a při opakovaném
přestupku vyloučen z reprezentace ČR
(36) v případě úmyslného poškození svěřeného materiálu ČSC bude závodníkovi
účtována částka v plné výši ceny pořízení materiálu
(37)

Statut reprezentanta může být ukončen:
a) závodníkem
b) Českým svazem cyklistiky
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Podmínky ukončení – požádat o ukončení mohou závodník vždy písemně s doručením na adresu
sekretariátu ČSC. Ukončení provede svaz do 30ti dnů od doručení žádosti. 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 písmeněinformovat:
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) Antidopingový výbor ČR
d) MŠMT
e) u olympijských disciplín ČOV
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 komisí,
resortním centrům, případně na základě žádosti bude proveden výpis kterémukoliv oddílu nebo
závodníkovi, zda je nebo není zařazen v tomto seznamu )
(36 ) zúčastněné strany potvrzují, že statut byl podepsán z dobré vůle a za stejných podmínek
pro všechny zúčastněné
V ................................... dne ............................................

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

........................................................
za ČSC

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

Generální partner ČSC

Partner ČSC

