Štatút reprezentanta
Reprezentant.....................................................................

I.
Všeobecné podmienky na zaradenie športovca do Slovenskej
reprezentácie v šerme.
1. Slovenské občianstvo
2. Platná medzinárodná licencia danej vekovej skupiny na uvedenú sezónu (Licencia FIE
/Seniori, Juniori, Licencia EFC /kadeti)
3. Registrácia na Slovenskom šermiarskom zväze
4. Spĺňať vekovú hranicu pre zaradenie do vekových kategórií na základe pravidiel FIE.
5. Plnenie kritérií pre zaradenie športovca do reprezentačných družstiev schválených
Predsedníctvom SŠZ na návrh Trénerskej rady, v spolupráci s reprezentačnými
trénermi Slovenského šermiarskeho zväzu.
6. Nominácia na ME, MS príslušných vekových kategórií podlieha schváleniu
predsedníctva SŠZ na návrh reprezentačných trénerov. Nominácia na SP respektíve
Európsky pohár príslušných vekových kategórií na základe umiestnenia
v nominačnom rebríčku Slovenského pohára a nominácie reprezentačného trénera
príslušnej kategórie.
7. Súčasťou štatútu reprezentanta Slovenskej republiky sú:
A. Práva a povinnosti reprezentanta
B. Kritériá pre zaradenie športovcov do reprezentačných družstiev

II.
Práva a Povinnosti reprezentanta SR.
Právo reprezentovať Slovenskú republiku na športových podujatiach doma i v zahraničí je
najvyššou cťou, ktorej sa môže dostať občanovi - športovcovi SR. Svojimi postojmi,
prezentovaním občianskej a športovej úrovne reprezentant propaguje respektíve formuje
nielen svoj vlastný obraz, ale predovšetkým obraz Slovenska.
Práva reprezentanta SR v šerme
1. Na základe dosiahnutých výsledkov zo sledovaných súťaží a rozhodnutia
reprezentačných trénerov byť pozývaný (nominovaný) na akcie spojené s reprezentáciou
( sústredenia, zahraničné turnaje, ME, MS príslušných vekových kategórií).
2.

Má právo využívať materiálno technické vybavenie SŠZ, a požadovať materiálno
technické zabezpečenie, schválené P-SŠZ, prostredníctvom reprezentačného trénera vždy
vtedy keď je to nevyhnutné.

3. Má právo prejaviť svoj názor, subjektívne pocity a konzultovať svoju športovú prípravu s
reprezentačným trénerom.
4. Má právo dožadovať sa plnenia rozhodnutí reprezentačných trénerov schválených P-SŠZ,
prostredníctvom zástupcu oddielu resp. prostredníctvom P-SŠZ.
5. Má právo požadovať hodnotenie svojej činnosti, konzultovať, resp. navrhovať ideálne
formy a možnosti pri vypracovaní svojho individuálneho tréningového programu
v spolupráci s reprezentačným trénerom resp. realizačným tímom.
6. Na základe rozhodnutí P-SŠZ mať uhradené náklady spojené s reprezentáciou.
7. V prípade porušenia jeho práv, obracať sa na P-SŠZ prostredníctvom voleného zástupcu
šermiarov.

8.

Na základe dosiahnutia výborných výsledkov na ME, MS a návrhu reprezentačných
trénerov, byť patrične odmeňovaný podľa tabuľky odmien schválenej P-SŠZ.

9.

Má právo vzdať sa reprezentácie Slovenskej republiky a členstva v SŠZ.

Povinnosti reprezentanta SR v šerme.
1. Je povinný dôstojne a zodpovedne reprezentovať a dbať o dobré meno Slovenskej
republiky a Slovenského šermiarskeho zväzu.
2. Je povinný zúčastniť sa všetkých podujatí (sústredenia, plánovaných spoločných
reprezentačných tréningov, domácich a medzinárodných turnajov, Majstrovstiev SR,
lekárskych a biochemických vyšetrení, dopingovej kontroly v SR a v zahraničí), na
ktoré bol nominovaný reprezentačným trénerom. Výnimku povoľuje reprezentačný
tréner. Reprezentant je povinný vopred ospravedlniť svoju neúčasť u svojho
reprezentačného trénera. Ignorovanie spoločných reprezentačných tréningov môže
mať za následok vylúčenie z reprezentácie a zároveň neúčasť na podujatí, ktoré
zastrešuje SŠZ (SP, MS, ME)
3. Je povinný uprednostniť reprezentačné záujmy pred klubovými.
4. Je povinný trénovať podľa vopred vypracovaného tréningového plánu, na akciách
reprezentácie dodržiavať pokyny reprezentačného trénera, resp. vedúceho akcie
a spolupracovať s ním ako aj s ostatnými členmi reprezentačného družstva
a realizačného tímu.
5. Je povinný absolvovať zdravotné prehliadky a testy u športového lekára minimálne raz
do roka, dbať o svoj zdravotný stav a pravidelne informovať reprezentačného trénera o
jeho zmenách.
6. Je povinný starať sa o zverený materiál, v prípade ukončenia reprezentácie ho vrátiť
v dohodnutom termíne, v prípade straty alebo poškodenia stratu nahradiť.
7. Je povinný počas reprezentačnej akcie, na ktorú je delegovaný na základe schválenia
Predsedníctva SŠZ, nosiť predpísané reprezentačné oblečenie.
8. Je povinný riadiť sa pravidlami a súťažným poriadkom daného športového odvetvia a
dodržiavať bezpečnostné pravidlá predpísané FIE resp. usporiadateľom súťaže
(podujatia). Rešpektovať pokyny vedúceho výpravy na súťažiach, na ktoré bol
nominovaný.
9. Je povinný vyhnúť sa požívaniu alkoholických nápojov, omamných látok, zakázaných
dopingových prostriedkov, vzbudzovať verejné pohoršenie, alebo iným spôsobom
rušiť priebeh akcie na ktorú bol nominovaný.
10. Je povinný dodržiavať všetky platné predpisy SŠZ a predpisy FIE.
11. Musí si byť vedomý postihu za nedodržiavanie povinností reprezentanta Slovenskej
republiky, porušenia predpisov SŠZ a postihu za preukázaný doping. (Platné predpisy
MOV a WADA). Pri neplnení si povinností bude reprezentant postihovaný podľa
disciplinárneho poriadku SŠZ, MOV resp. FIE.
12. V prípade, ak reprezentant odmietne štart na reprezentačnej akcii SŠZ bude tento
reprezentant riešený podľa Disciplinárneho poriadku SŠZ.
13. Reprezentant musí mať platný cestovný pas, platné zdravotné a úrazové poistenie.
14. Reprezentant musí dodržiavať všetky zásady uvedené v
Antidopingového výboru SR o používaní zakázaných podporných látok.

V Bratislave dňa 25.1.2010

...............................................
podpis reprezentanta

smerniciach

