Statut člena SCM
Jméno a příjmení sportovce………………………………………………………….
Oddíl……………………………………………
Rodné číslo……………………………..
e-mail…………………………………...
Adresa trvalého bydliště…………………………………………………………….
1. Povinnosti člena SCM
a) zúčastňovat se tréninkového procesu, sportovních soutěží, výcvikových táborů a lékařskotělovýchovného vyšetření dle plánu sportovní přípravy
b) vést si řádně tréninkový deník
c) dodržovat pokyny trenéra a členů realizačního týmu při sportovní činnosti i v občanském životě a
vystupovat v duchu morálních zásad
d) vynakládat v rámci svých schopností a možností maximální úsilí ke splnění stanovených
výkonnostních cílů, v závodech soutěžit čestně, znát a dodržovat pravidla a sportovní řády
e) při nominaci na akci státní sportovní reprezentace plnit povinnosti, zúčastňovat se jí a usilovat o
úspěšnou reprezentaci, dbát pokynů reprezentačního trenéra
f) dbát o své zdraví, dodržovat zásady denního režimu, životosprávy, hygieny, regenerace a
rehabilitace
g) vyvarovat se dopingu v jakékoliv formě a podobě
h) řádně pečovat o zapůjčený sportovní materiál
i) řádně plnit školní povinnosti, v případě zameškání vyučování z důvodu tréninku, závodů či
soustředění doplnit si a doučit se danou látku
2. Povinnosti vedoucího SCM
a) do 15. ledna informovat člena o zařazení do SCM
b) do 15. ledna informovat člena o plánu závodů, soustředění a výcvikových táborů
c) vytvořit základní podmínky pro sportovní přípravu, lékařsko – tělovýchovné sledování,
regeneraci a rehabilitaci
d) zajistit vedení tréninkového procesu kvalifikovaným trenérem
e) umožnit osobní růst členům SCM
f) částečně hradit z prostředků SCM náklady spojené s výcvikovými tábory, s nákupem
sportovního materiálu a lékařsko – tělovýchovným sledováním
3. Vyřazení, vyloučení ze SCM
a) člen SCM může být vyřazen vedoucím SCM, pokud je dlouhodobě nemocen
b) člen SCM bude vyloučen v případě přestupu do jiného resortního centra
c) člen může být vyloučen z důvodu závažného provinění v bodě 1 tohoto statutu, návrh na
vyloučení podává vedoucí SCM předsednictvu ČVS, které o vyloučení rozhodne
d) člen SCM může požádat předsednictvo ČVS písemnou formou o vyřazení ze SCM,
předsednictvo ČVS rozhodne, zda bude a za jakých podmínek závodník ze SCM vyřazen

Souhlasím se Statutem člena SCM v plném znění a souhlasím se zveřejněním svých dat v evidenci
ČVS a zveřejněním na internetových stránkách ČVS.
…………….…………………..
Podpis sportovce
(zákonného zástupce)
Dne…………………….

