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Kodex reprezentanta
Zařazení do reprezentace nelze nárokovat, je to odměna a výsada, která podléhá určitým
pravidlům a kterou si musí každý zasloužit. Reprezentant se zavazuje …
 Kromě dlouhodobé výborné výkonnosti musí být reprezentant vzorem ostatním hráčům svým
vystupováním nejen při reprezentačních akcích, ale i v běžných ligových startech.
 Reprezentant musí mít poctivý a aktivní přístup ke zvyšování fyzické připravenosti a k
reprezentačním povinnostem, tj. k účasti na kontrolních startech, soustředěních apod.
 Reprezentant se zavazuje k používání reprezentačního oblečení po dobu reprezentačních akcí
(Mistrovství světa, mezistátní utkání, případně kontrolní starty).
 Reprezentant respektuje veškerá potřebná rozhodnutí učiněná trenéry a ostatními členy
realizačního týmu.
 Reprezentant se zavazuje k dodržování všech národních, ale i mezinárodních předpisů a
pravidel. Platí to i o všech pravidlech etiky, oblékání a dalších, jako je organizace stravování,
ubytování atd.
 Reprezentant se aktivně podílí na vytvoření a udržení sportovního i týmového ducha. Snahou je
nejen dosahování kvalitních výsledků, ale i dodržování principů klidného a důstojného chování.
 Reprezentant bude dodržovat veškerá pravidla vycházející z kodexu boje proti dopingu.
(Reprezentant nesmí užívat zakázané dopingové látky nebo používat zakázané dopingové
metody.)
 Je samozřejmostí, že reprezentant se nechová v rozporu s dobrými mravy ani mimo akce ČBA
 Reprezentant si musí uvědomit, že účast na mezinárodních soutěžích představuje reprezentaci
České republiky a bowlingového sportu především, z čehož vyplývá i nutnost zdržet se
jakýchkoliv individualistických projevů.
Reprezentant, který nedodrží svůj morální závazek vůči ČBA, se vystavuje tomu, že nebude
nadále ponechán v reprezentaci České republiky.

Pravidla podpory reprezentace (netýká se juniorů)
Reprezentant, který se účastní podporované reprezentační akce ČBA (kemp, nebo výjezd) se
zavazuje, kromě dodržování výše uvedených tezí Kodexu reprezentanta, i k bezplatné spolupráci
s ČBA na výukových a osvětových akcích ČBA v průběhu 12 měsíců následujících od podpisu
Pravidel podpory, a to jeho osobní účasti v celkovém rozsahu minimálně 8 hodin celkem za
uvedených 12 měsíců. Případné cestovní náklady na jednotlivé akce budou reprezentantovi
uhrazeny dle platné vyhlášky o cestovních náhradách.
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