
 Kodex Projektu Talent ID

Kodex Projektu Talent ID

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

Oddíl/klub    ………………………………………………………….

Rodné číslo ………………………………………………………….

Telefon ………………………………………………………….

e-mail ………………………………………………………….

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

………………………………………………………….

1. Povinnosti člena   Talent ID  

a) zúčastňovat  se  tréninkového  procesu,  sloužícího  ke  zvyšování  fyzické  i  technické
připravenosti, pravidelně se zúčastňovat regeneračního procesu a výcvikových táborů 

b) vést si řádně internetový tréninkový deník (https://app.trainingpeaks.com) podle kterého
se bude vyhodnocovat  objem tréninku v čtyřměsíčních intervalech.  V daném období
bude  sledován  objem  tréninku  každého  závodníka.  Pro  pokračování  závodníka  v
Projektu bude podstatné splnění “minimálního objemu tréninku” pro dané období

c) vystupovat v duchu morálních zásad a fair play 
d) vynakládat v rámci svých schopností a možností maximální úsilí ke splnění stanovených

výkonnostních a technických cílů, v závodech soutěžit čestně, znát a dodržovat pravidla
a sportovní  řády,  respektovat  rozhodnutí  rozhodčích,  na  místo  tréninkových  srazů a
sportovních soustředění se dostavit včas a v případě nemoci či zranění se bezodkladně
a předem omluvit ze své účasti u hlavního koordinátora Projektu Talent ID

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

f) 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  

g) řádně pečovat o zapůjčený sportovní materiál 
h) řádně plnit školní povinnosti, v případě zameškání vyučování z důvodu tréninku, závodů

či soustředění doplnit si a doučit danou látku

2. Vyřazení, vyloučení z programu Talnet ID

a) člen Talent ID může být vyřazen hlavním koordinátorem, pokud je dlouhodobě nemocen
b) člen Talent ID bude vyřazen v případě zařazení do resortního centra 
c) člen může být vyloučen z důvodu závažného provinění v bodě 1 b) tohoto kodexu
d) člen  Talent  ID  může  požádat  hlavního  koordinátora  písemnou  formou  o  vyřazení  z

projektu Talent ID 
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 Kodex Projektu Talent ID

Souhlasím s Kodexem člena Projektu Talent ID 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.

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  
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