Statut trenéra státní reprezentace, člena ČATHS
Jméno a příjmení trenéra:..............................................................................................................
Datum narození………………… Bydliště:………. ....................................................................
Sportovní odvětví:.......................................... Disciplína: …….. ................................................

Práva a povinnosti:
1. Reprezentační trenér (dále jen RT) je jmenován do své funkce Výkonným výborem (dále jen VV)
ČATHS (dále též svaz) na návrh předsedy sekce (dále jen SEA) příslušného sportu. Toto jmenování
platí po dobu čtyřletého paralympijského cyklu.
2. RT je povinen řídit se předpisy, pravidly a směrnicemi ČATHS, ČPV, IPC, případně oborového
svazu (např. u cyklistiky ČSC, resp. UCI)
3. Je povinen zúčastňovat se akcí, na které je svazem delegován.
4. Navrhuje celoroční program reprezentačního týmu a podává ho ke schválení předsedovi SEA, který
jej předkládá VV svazu.
5. Navrhuje užší a širší nominaci k jednotlivým závodům a soutěžím, navrhuje ke schválení předsedovi
SEA nominační kritéria, který je předkládá ke schválen í VV svazu.
6. Je povinen předávat veškeré informace o reprezentačním týmu a proběhlých soutěžích
prostřednictvím předsedy SEA na sekretariát svazu nejpozději do 3 týdnů od uplynutí akce.
7. Je povinen vždy vystupovat tak, aby vzorně reprezentoval ČR a chránil zájmy svazu.
8. Je povinen dodržovat všechny zásady boje proti dopingu dle směrnic Antidopingového
výboru ČR a pravidelně informovat závodníky o těchto směrnicích.
9. Je povinen při akcích státní reprezentace ČR vždy respektovat zájmy sponzorů a reklamních partnerů
svazu a ČPV.
10. Pokud se RT nebude moci z vážných důvodů akcí státní reprezentace zúčastnit, včas a řádně se
omluví předsedovi SEA a zároveň za sebe navrhne jmenování dočasného či jednorázového zástupce.
12. RT je povinen pravidelně zajistit lékařské, zátěžové a biochemické vyšetření pro reprezentanty ze
svého SEA.
13. V případě, že RT od svazu obdrží oblečení, je jeho povinností se v tomto oblečení pohybovat a to na
všech sportovních akcích, kam je svazem vyslán. Toto ustanovení se netýká akcí státní reprezentace.
14. Vybrané závody bude jmenovaný absolvovat výhradně v oblečení určeném pro trenéra státní
reprezentace ČR. Reklama na oblečení RT musí odpovídat technickým směrnicím IPC, případně
směrnice oborové (například u cyklistiky ČSC, resp. UCI).
15. RT bude na akcích, na kterém byl svazem vyslán, vystupovat vždy čistě a slušně upraven a oblečen.
16. RT bude dodržovat program akcí reprezentace ČR schválený VV svazu.
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17. RT bere na vědomí, že v případě neomluvené neúčasti na svazové akci mu bude dočasně
pozastavena činnost do vyřešení celého případu VV svazu.
18. Pokud RT pobírá za svou funkci odměnu, je její výše dána dohodou mezi VV ČATHS a RT na
základě návrhu předsedy SEA.
19. RT vypracovává návrh rozpočtu reprezentačního týmu a předkládá jej předsedovi SEA.
20. RT ČR má nárok na úhradu nákladů spojených s cestou z místa srazu, pobytem a účastí na
reprezentační akci
21. V případě, že bude RT svěřeno svazem materiálové vybavení, bude vždy dbát, aby jej
nepoškodil. Povede přesnou evidenci svěřeného majetku a kdykoli ji na požádání předloží
předsedovi SEA i kontrolním orgánům svazu.
21. RT odpovídá za svěřené finanční prostředky, je povinen s nimi nakládat podle směrnic svazu.
22. RT může připravovat pro statutární zástupce svazu uzavření sponzorských smluv pro reprezentační
výběr jeho sportu, o záměru připravovat smlouvy však musí předem informovat předsedu SEA.
Předseda SEA rovněž předem konzultuje svůj záměr s VV svazu, předseda svazu také předem
konzultuje záměr s ČPV. Příprava smluv přitom musí být v souladu se směrnicemi svazu.
23. RT důsledně dbá na dodržování životosprávy reprezentačního týmu.
24. RT bere na vědomí, že svaz a ČPV (týká se pouze dokumentace z paralympiád) si vyhrazují právo
používat veškerou fotodokumentaci reprezentantů oblečených v reprezentačním oblečení, včetně
doplňků.
25. RT bere na vědomí, že při nedodržování směrnic a stanov ČATHS, ČPV, IPC či oborového svazu
(např. v cyklistice ČSC, resp.UCI) bude RT s okamžitou platností pozastavena činnost, popřípadě
může být svazem odvolán z funkce, v závažných či opakovaných případech může být ze svazu
i vyloučen.
26. RT dbá na celkovou propagaci svazu i svého reprezentačního týmu, je povinen předávat pravidelně
informace a fotodokumentaci o reprezentačním družstvu pro další mediální použití v oficiálních
dokumentech svazových i na internetových stránkách svazu
Zúčastněné strany potvrzují, že statut byl podepsán z dobré vůle.
ČATHS dále potvrzuje, že je sepsán za stejných podmínek pro všechny reprezentační trenéry.

……………...................
reprezentační trenér

………………………...
předseda SEA

….………………………
předseda ČATHS

17) V Praze dne
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