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Statut člena SCM 
 

Jméno a příjmení sportovce …………………………………………………………. 

Oddíl/klub        …………………………………………………………. 

Rodné číslo    …………………………………………………………. 

Telefon    …………………………………………………………. 

e-mail     …………………………………………………………. 

Adresa trvalého bydliště  …………………………………………………………. 

     …………………………………………………………. 

 

1. Povinnosti člena SCM 

a) zúčastňovat se tréninkového procesu, sloužícího ke zvyšování fyzické i technické 
připravenosti, pravidelně se zúčastňovat rehabilitačního a regeneračního procesu, 
sportovních soutěží, výcvikových táborů, testování a lékařsko-tělovýchovného vyšetření 
dle pokynů ústředního trenéra Českého veslařského svazu (dále jen ČVS), ústředního 
trenéra mládeže ČVS a vedoucího trenéra SCM veslování při daném klubu/oddílu. 

b) vést si řádně internetový tréninkový deník (http://td.sportis.cz) a ten na výzvu kdykoliv 
předložit k náhledu odpovědným osobám, uvedených v odstavci a) tohoto statutu 

c) dodržovat pokyny ústředního trenéra ČVS, ústředního trenéra mládeže ČVS a vedoucího 
trenéra SCM při daném oddílu při sportovní činnosti i v občanském životě a vystupovat 
v duchu morálních zásad a fair play  

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, respektovat rozhodnutí rozhodčích, na místo tréninkových srazů, sportovního 
soustředění, nominační, domácí či zahraniční soutěže se dostavit včas a v případě nemoci 
či zranění se bezodkladně a předem omluvit ze své účasti u ústředního trenéra ČVS či 
ústředního trenéra mládeže ČVS 

e) účastnit se závodů a testů dle požadavků a kritérií pro zařazení do reprezentačního 
družstva ve věkové kategorii člena SCM, při nominaci na akci státní sportovní 
reprezentace plnit povinnosti, zúčastňovat se jí a usilovat o úspěšnou reprezentaci, dbát 
pokynů ústředního trenéra ČVS či ústředního trenéra mládeže ČVS 

f) dbát o své zdraví, dodržovat zásady denního režimu, životosprávy, hygieny, regenerace 
a rehabilitace 

g) sledovat prostřednictvím ADV ČR (www.antidoping.cz) aktualizovaný seznam 
zakázaných látek a metod dopingu a vyvarovat se jejich užívání v jakékoliv formě a 
podobě včetně používání zakázaných metod dopingu   

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 danou látku 
 

2. Povinnosti vedoucího trenéra SCM při klubu/oddílu 

a) vytvořit základní podmínky pro sportovní přípravu, lékařsko – tělovýchovné sledování, 
regeneraci a rehabilitaci 

b) zajistit vedení tréninkového procesu kvalifikovaným trenérem s odborným vzděláním  
c) umožnit po stránce sportovní osobní výkonnostní růst člena SCM  

http://td.sportis.cz/
http://www.antidoping.cz/
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d) dle konkrétního rozpočtu SCM, daného pro jednotlivou sportovní sezónu, částečně hradit 
z prostředků SCM náklady spojené s výcvikovými tábory, s nákupem sportovního 
materiálu a lékařsko – tělovýchovným sledováním apod.  

e) plnit metodické pokyny vydané ČVS 
f) uzpůsobit přípravu členů SCM potřebám reprezentačního družstva dle pokynů ústředního 

trenéra mládeže ČVS nebo ústředního trenéra ČVS 
 

3. Vyřazení, vyloučení ze SCM 

a) člen SCM může být vyřazen ústředním trenérem mládeže, pokud je dlouhodobě nemocen 
b) člen SCM bude vyřazen v případě zařazení do resortního centra  
c) člen může být vyloučen z důvodu závažného provinění v bodě 1 tohoto statutu, návrh na 

vyloučení podává ústřední trenér mládeže předsednictvu ČVS, které o vyloučení 
rozhodne 

d) člen SCM může požádat předsednictvo ČVS písemnou formou o vyřazení z 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. ČVS bude v této souvislosti 
postupovat v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění. 
 
Beru na vědomí, že porušení tohoto statutu může být sankcionováno příslušných orgánem 
ČVS a v krajním případě může dojít i k mému vyloučení z členství v SCM. 
 
 

V………………………………. dne ……………………. 
 
 
     

 
                          …………….……………     
                                  podpis sportovce    
 
 
 
 

 
Zákonný zástupce (v případě nezletilého sportovce) 

 
 

Jméno a příjmení  ………………………………………………………….  

Telefon   …………………………………………………………. 

e-mail    …………………………………………………………. 

doklad totožnosti zákonného zástupce …………………………….……………. 

číslo dokladu totožnosti zák. zástupce ……………………………………………. 
 
 
 
 

                          ……..……….…………………    
                           podpis zákonného zástupce       


