ŠTATÚT REPREZENTANTA SR
Slovenská kanoistika - sekcia divokých vôd
reprezentačné družstvo mládeže
Čl. I.
VYMEDZENIE POJMOV
Reprezentant SR v kanoistike na divokej vode:
Športovec, ktorý splní nominačné kritériá na sezónu 2018 schválené výkonným výborom
Slovenskej kanoistiky - sekcie divokých vôd (VV SK SDV) a je manažmentom reprezentácie
navrhnutý za reprezentanta Slovenskej republiky pre príslušný rok a kategóriu. Po
podpísaní štatútu reprezentanta a odsúhlasení VV SK SDV sa športovec stáva
REPREZENTANTOM SR reprezentačného družstva mládeže. V prípade dodatočného
zaradenia do reprezentačného družstva mládeže (RDM) sa športovec stáva reprezentantom
SR až po podpísaní štatútu reprezentanta.
Účel štatútu reprezentanta:
Účelom štatútu reprezentanta SR v kanoistike na divokej vode je vymedziť práva,
povinnosti a vzájomné vzťahy medzi športovcom a Slovenkou kanoistikou - sekciou
divokých vôd na základe stanov SK SDV.

Čl. II.
POVINNOSTI REPREZENTANTA SR
1. Dôstojne reprezentovať Slovenskú republiku a SK SDV.
2. Dodržiavať zásady fair play, a to v osobnom vystupovaní, tréningu i počas
športového výkonu.
3. Vyhnúť sa používaniu alkoholických nápojov, zakázaných podporných prostriedkov,
omamných a psychotropných látok.
4. Vyhnúť sa akémukoľvek neetickému, agresívnemu a zlostnému správaniu na
podujatiach, tréningoch, na verejnosti či na sociálnych sieťach
5. Nezúčastňovať sa na politických, etnických, náboženských alebo iných vnútorných
záležitosti krajiny, v ktorej sa nachádza počas pretekov, alebo tréningových
pobytov.
6. Plniť a dodržiavať Olympijskú chartu a ustanovenia Svetovej a Slovenskej
antidopingovej agentúry.
7. Dodržiavať všetky ustanovenia vyplývajúce z pravidiel Medzinárodnej kanoistickej
federácie (ICF).
8. Využívať všetky dostupné a povolené formy na zvyšovanie výkonnosti a výkonnosť
udržiavať na takej úrovni, ktorá bude zárukou úspešnej reprezentácie SR.
9. Nezatajovať príznaky choroby, zranenia, či iné okolnosti vedúce k prípadnému
obmedzeniu či zníženiu výkonnosti.
10. Zúčastniť sa všetkých akcii RDM, na ktoré bol nominovaný. Neúčasť musí byť
vopred oznámená a dokladovaná lekárskym potvrdením, ktorého opodstatnenosť
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preverí manažment RDM. Taktiež môže byť ospravedlnená z vážnych rodinných
dôvodov.
11. Pred sezónou absolvovať lekárske vyšetrenie, ktoré potvrdí spôsobilosť vykonávať
vrcholový šport.
12. Hospodárne zaobchádzať s materiálom, ktorý mu bol zverený SK SDV, starať sa o
jeho dobrý stav a prevádzkyschopnosť. Nepredať, ale ani iným spôsobom ho
nescudziť, a na požiadanie VV SK SDV tento bezodkladne odovzdať.
13. Počas akcií RDM plne podlieha rozhodnutiam a pravidlám trénerov a vedúceho
akcie.
14. Pri vyhlasovaní výsledkov na RDM akciách a účasti na stupni víťazov musí byť
reprezentant oblečený výhradne v reprezentačnej súprave dodanej Slovenskou
kanoistikou. Nie je dovolené používať iné (napr. rezortné) súpravy ani civilné
oblečenie.
15. Je zakázané vizuálne modifikovať alebo akýmkoľvek spôsobom vstupovať do
dizajnu reprezentačných súprav. Tzn., nepridávať, nepremiestňovať ani neodoberať
z reprezentačného oblečenia prvky, ktoré boli na reprezentačnom originálnom
oblečení pri preberaní.
16. Pri mediálnych výstupoch na akciách, ktoré sú financované Slovenskou kanoistikou,
najmä však svetový pohár, majstrovstvá Európy a majstrovstvá sveta musí byť
reprezentant pri rozhovoroch s novinármi oblečený výhradne v reprezentačnej
súprave dodanej Slovenskou kanoistikou. Nie je dovolené používať iné (napr.
rezortné) súpravy ani civilné oblečenie.
17. Zúčastniť sa na tlačových konferenciách Slovenskej kanoistiky.
18. V prípade nominácie zúčastniť sa na vyhlásení ankety Kanoista roka.
19. Reprezentant sa svojím konaním zaväzuje, že bude voči verejnosti v maximálnej
miere propagovať kanoistiku a pozitívny vzťah k športu.
20. Reprezentant sa zdrží akýchkoľvek vyhlásení pre médiá, či už priamo alebo
prostredníctvom inej osoby, ktoré by mohli mať negatívny dopad na imidž a
morálku tímu alebo jeho člena.
21. Slovenská kanoistika je oprávnená využívať podobizeň a športové výkony
reprezentanta na vyhotovenie zvukového záznamu, obrazového záznamu,
zvukovoobrazového záznamu na akýkoľvek technický nosič. Ďalej je Slovenská
kanoistika oprávnená za účelom rozvoja kanoistiky šíriť a využívať podobizne
účastníka akoukoľvek formou bez teritoriálneho a časového obmedzenia.

Čl. III.
PRÁVA REPREZENTANTA SR
1. Byť informovaný o nominačných kritériách na jednotlivé podujatia a na zaradenie
do RDM, a to najneskôr jeden mesiac pred začiatkom plynutia nominačných
podmienok.
2. Byť informovaný o plánoch a programe RDM najneskôr do konca predchádzajúceho
kalendárneho roka.
3. Byť informovaný o schválení svojej nominácie do RDM a obdržať Dekrét
reprezentanta SR.
4. Byť informovaný o zmenách pravidiel, smerníc a doporučení, týkajúcich sa
pôsobenia v RDM Slovenskej republiky na vybraných podujatiach.
5. Mať zabezpečený pobyt, dopravu, stravné a poistenie na všetkých vybraných
podujatiach, na ktoré bol nominovaný v súlade s plánom činnosti RDM, podľa
všeobecne platných právnych predpisov a smerníc SK SDV.
6. Obdržať športové reprezentačné oblečenie na obdobie svojej účasti v RDM.
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Čl. IV.
ZÁKLADNÉ PRAVIDLÁ FUNGOVANIA REPREZENTAČNÉHO DRUŽSTVA
POČAS AKCIÍ
1. Ospravedlnenie neúčasti na akcii musí športovec písomne doručiť vedúcemu akcie
najneskôr 7 dní pred akciou.
2. Na akciu sa pretekár musí dostaviť včas a s kompletnou výstrojou a výzbrojou podľa
pravidiel ICF na podanie vrcholného športového výkonu.
3. Na každú akciu RDM si musí pretekár vziať kompletné reprezentačné oblečenie,ktoré
je povinný počas celej dĺžky akcie nosiť.
4. Bez predchádzajúceho súhlasu vedúceho akcie nesmie pretekár svojvolne opustiť
ubytovanie RDM.
5. Pretekár, ktorý sa nemôže zúčastniť na oficiálnom tréningu musí o tom dopredu
informovať svojho reprezentačného trénera.
6. Pretekár sa musí zúčastniť na všetkých oficiálnych stretnutiach a aktivách
usporiadaných počas akcie RDM.
7. Pretekár, ktorý chce využiť individuálnu dopravu počas akcie RDM, musí o tom
informovať vedúceho akcie najneskôr 2 týždne pred začiatkom akcie.
8. Pretekár nesmie počas akcie ubytovať v hoteli tretie osoby, ktoré nepatria do RDM
SR, bez vopred schváleného súhlasu vedúceho akcie a VV.

Čl. V.
STRATA ŠTATÚTU REPREZENTANTA
1.Štatút reprezentanta sa stráca:
a) dňom ukončenia aktívnej športovej činnosti reprezentanta, alebo jeho
vyradením z RDM na základe neplnenia výkonnostných kritérií v súlade s
nominačnými kritériami do RDM.
b) dňom vyradenia z RDM na základe porušenia jednotlivých bodov tohto štatútu
2. Reprezentant može byť z RDM vylúčený na základe porušenia jednotlivých bodov
definovaných v Článku II. tejto zmluvy na základe disciplinárneho konania v tomto
rozsahu:
a) Podmienečné vylúčenie z reprezentačného družstva na základe
disciplinárneho konania manažmentu RDM na návrh vedúceho akcie: na
základe porušenia bodov 1.-19. Článku II. tejto zmluvy má za následok:
- okamžité vylúčenie športovca z prebiehajúcej akcie RDM
- finančná sankcia vo výške 500 Eur alebo do výšky nákladov na zabezpečenie
zrušenia účasti športovca na prebiehajúcej akcii RDM a nákladov na jeho
bezodkladný transport domov
- podmienečné vylúčenie športovca z RDM na dobu 12 mesiacov
b) Okamžité vylúčenie z reprezentačného družstva na základe
disciplinárneho konania VV SK SDV a vedúceho akcie: na základe opätovného
porušenia bodov 1.-19. Článku II. tejto zmluvy má za následok:
- okamžité vylúčenie športovca z RDM a zastavenie financovania jeho
športovej prípravy zo zdrojov SK SDV do konca prebiehajúcej sezóny
- okamžité vylúčenie športovca z prebiehajúcej akcie RDM
- finančná sankcia 1000 Eur, alebo do výšky nákladov na zabezpečenie
zrušenia účasti športovca na prebiehajúcej akcii RDM a nákladov na jeho
bezodkladný transport domov
- po uplynutí trestu a jeho znovu nominovaní športovca do RDM
podmienečné vylúčenie športovca z RD na dobu 12 mesiacov.
3

c) Vylúčenie športovca zo zväzu Slovenskej kanoistiky - sekcie divokých vôd
na základe disciplinárneho konania valného zhromaždenia SK SDV na návrh
SK SKV na základe opätovného porušenia bodov 1.-17. Článku II. tejto zmluvy u
športovca, ktorému plynie okamžité vylúčenie z RDM alebo následne podmienečné
výlúčenie z RDM definované bodom 2b.) Článku V. tejto zmluvy.

V _________________________

dňa ___________________

Meno reprezentanta:

_________________________

Podpis reprezentanta:

_________________________

Podpis zákonného zástupcu: _________________________
Generálny sekretár SK SDV: ___________________________
Športový riaditeľ SK SDV:

________________________

Predseda sekcie SK SDV:

__________________________
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