SLOVENSKÁ ASOCIÁCIA KORFBALU

Makovického 6, Prievidza 971 01 IČO: 31 940 668

Štatút reprezentanta SR – SAK

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.

Článok 1 - Úvodné ustanovenia
1. Slovenská asociácia korfbalu (SAK) je národným športovým zväzom,
ktorý má formu občianskeho združenia s právnou subjektivitou, ktoré
dobrovoľne vytvorili členské subjekty, pôsobiace na území Slovenskej
republiky, v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky.
2. Tento štatút reprezentanta Slovenskej republiky (ďalej len „štatút
reprezentanta“ alebo “štatút”) sa vydáva na základe § 29 ods. 3 zákona
č. 440/2015 Z.z. o športe.
3. Pre účely tohto štatútu je športovým reprezentantom Slovenskej
republiky (ďalej len „reprezentant“) v súlade s § 29 ods. 2 zákona o
športe občan Slovenskej republiky, ktorý bol nominovaný za člena
športovej reprezentácie SAK.
Článok 2 - Povinnosti reprezentanta
1. Reprezentant SR je povinný dôstojne a zodpovedne reprezentovať a
dbať o dobré meno Slovenskej republiky a SAK
2. Reprezentant SR je príkladom pre ostatných športovcov: nesmie
požívať alkoholické nápoje, omamné látky, zakázané dopingové
prostriedky, vzbudzovať verejné pohoršenie, alebo iným akýmkoľvek
spôsobom rušiť priebeh reprezentačnej akcie, na ktorú bol nominovaný
(vrátane dopravy).
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3. Reprezentant SR je povinný zúčastniť sa reprezentačných akcií
(sústredení, zrazov, plánovaných spoločných reprezentačných tréningov,
domácich a medzinárodných súťaží, Majstrovstiev SR, lekárskych a
biochemických vyšetrení, dopingovej kontroly v SR a v zahraničí), na
ktoré bol nominovaný reprezentačným trénerom a schválený VV SAK.
Výnimku povoľuje Výkonný výbor SAK.
Reprezentant SR je povinný vopred ospravedlniť svoju neúčasť u
svojho reprezentačného trénera. Ignorovanie spoločných
reprezentačných zrazov a tréningov bude mať za následok vylúčenie z
reprezentácie.
4. Reprezentant SR je povinný uprednostniť reprezentačné záujmy
pred klubovými.
5.Reprezentant SR je povinný na akciách reprezentácie dodržiavať
pokyny reprezentačného trénera, resp. vedúceho akcie a spolupracovať
s ním, ako aj s ostatnými členmi reprezentačného družstva a
realizačného tímu.
6. Reprezentant SR je povinný absolvovať zdravotné prehliadky a
funkčnú diagnostiku u športového lekára minimálne raz do roka, dbať o
svoj zdravotný stav a pravidelne informovať reprezentačného trénera o
jeho zmenách.
7. Reprezentant SR je povinný počas celej reprezentačnej akcie, na
ktorú je nominovaný SAK, používať výlučne reprezentačné oblečenie a
propagovať (aj na sociálnych sieťach) výlučne sponzorov SAK
8. Reprezentant SR je povinný sa riadiť platnými stanovami SAK,
predpismi a pravidlami SAK, resp. usporiadateľom súťaže, rešpektovať
pokyny vedúceho výpravy na súťažiach, na ktoré bol nominovaný. Pri
neplnení si povinností bude reprezentant postihovaný podľa
Disciplinárneho poriadku SAK.
9. Reprezentant SR by sa mal vyjadrovať uvážlivo vo vzťahu k
jednotlivým médiám, aj elektronickým, tak, aby nepoškodzoval
reputáciu SAK, mal by sa vyvarovať kritizovaniu kolegov pretekárov,
trénerov, rozhodcov a usporiadateľov súťaží v médiách tak, aby týmto
vyjadrením nebola znížená ich vážnosť a reputácia u odbornej
verejnosti.
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10. V prípade, ak reprezentant SR odmietne štart na reprezentačnej
akcii SAFKST, bude riešený podľa Disciplinárneho poriadku SAK.
11.Reprezentant SR je povinný dôsledne si plniť povinnosti,
vyplývajúce mu zo Svetového antidopingového kódexu ajeho
monitorovacieho systému ADAMS - (Anti-Doping Administration &
Management System).

V Prievidzi, 28.06.2020
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