Slovenská gymnastická federácia, Junácka 6, 832 80 Bratislava

ŠTATÚT REPREZENTANTA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
V ŠPORTOVEJ GYMNASTIKE, MODERNEJ GYMNASTIKE, ŠPORTOVOM
AEROBIKU A V SKOKOCH NA TRAMPOLÍNE
pre rok 2019
Všeobecné podmienky na zaradenie športovca do reprezentácie Slovenska
v športovej gymnastike, modernej gymnastike, športovom aerobiku
a v skokoch na trampolíne.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.
8.

Slovenské občianstvo
Registrácia v Slovenskej gymnastickej federácii
Platná medzinárodná licencia športovca FIG
Platná lekárska prehliadka u športového lekára (vždy na začiatku kalendárneho
roka)
Splnenie vekovej hranice pre zaradenie do vekových kategórií na základe
pravidiel FIG.
Plnenie kritérií pre zaradenie športovca do reprezentačných úsekov schválených
VV SGF na návrh príslušnej sekcie, v spolupráci s reprezentačnými trénermi
Slovenskej gymnastickej federácie.
Nominácia na všetky medzinárodné súťaže schválené SGF podlieha schváleniu
VV SGF na návrh reprezentačných trénerov a príslušnej sekcie.
Súčasťou štatútu reprezentanta Slovenskej republiky sú:
A) Práva a povinnosti reprezentanta SR.
B) Kritériá pre zaradenie športovcov do reprezentačných úsekov.
C) Strata štatútu reprezentanta.

A) Práva a povinnosti reprezentanta SR.
Právo reprezentovať Slovenskú republiku na športových podujatiach doma aj
v zahraničí je najvyššou cťou, ktorej sa môže dostať občanovi - športovcovi SR.
Svojimi postojmi, prezentovaním občianskej a športovej úrovne reprezentant
propaguje nielen seba, ale predovšetkým SGF a Slovensko.
a) Práva reprezentanta SR v športovej gymnastike, modernej gymnastike,
športovom aerobiku a v skokoch na trampolíne
1. Na základe dosiahnutých výsledkov zo sledovaných súťaží a rozhodnutia
reprezentačných trénerov byť pozývaný (nominovaný) na akcie spojené
s reprezentáciou ( sústredenia, zahraničné súťaže, MEJ, EYOF, ME,EHM, SP
a MS, SHM a OH).
2. Má právo využívať materiálno - technické vybavenie SGF.
3. Má právo prejaviť svoj názor, subjektívne pocity a konzultovať svoju športovú
prípravu s reprezentačným trénerom.
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4. Má právo dožadovať sa plnenia rozhodnutí VV SGF navrhnutých príslušnou
sekciou a reprezentačným trénerom.
5. Má právo požadovať hodnotenie svojej činnosti, konzultovať, resp. navrhovať
ideálne formy a možnosti pri vypracovaní svojho individuálneho tréningového
programu v spolupráci s reprezentačným trénerom resp. realizačným tímom.
6. Na základe rozhodnutí VV SGF mať uhradené náklady spojené s reprezentáciou.
7. V prípade porušenia jeho práv, obracať sa na VV SGF prostredníctvom svojho
klubu.
8. Na základe dosiahnutých výsledkov na MEJ, EYOF, ME, EHM, SP, MS, SHM,
OH a návrhu reprezentačných trénerov byť patrične odmeňovaný podľa
ekonomickej smernice SGF.
9. Má právo vzdať sa reprezentácie Slovenskej republiky a členstva v SGF. Tento
akt musí vykonať písomne a doručiť doporučene na Se SGF.
b) Povinnosti reprezentanta SR v športovej gymnastike, modernej
gymnastike, športovom aerobiku a v skokoch na trampolíne
1. Je povinný dôstojne a zodpovedne reprezentovať a dbať o dobré meno Slovenskej
republiky a Slovenskej gymnastickej federácie.
2. Je povinný zúčastniť sa reprezentačných akcií (sústredenia, plánovaných
spoločných reprezentačných tréningov, domácich a medzinárodných súťaží,
Majstrovstiev SR, lekárskych a biochemických vyšetrení, dopingovej kontroly v
SR a v zahraničí), na ktoré bol nominovaný reprezentačným trénerom. Výnimku
povoľuje prezident SGF. Reprezentant je povinný vopred ospravedlniť svoju
neúčasť u svojho reprezentačného trénera. Ignorovanie spoločných
reprezentačných tréningov môže mať za následok vylúčenie z reprezentácie a
zároveň neúčasť na podujatí, ktoré zastrešuje SGF.
3. Je povinný uprednostniť reprezentačné záujmy pred klubovými.
4. Je povinný trénovať podľa vopred vypracovaného tréningového plánu, na akciách
reprezentácie dodržiavať pokyny reprezentačného trénera, resp. vedúceho akcie
a spolupracovať s ním, ako aj s ostatnými členmi reprezentačného družstva
a realizačného tímu.
5. Je povinný absolvovať zdravotné prehliadky a funkčnú diagnostiku u športového
lekára minimálne raz do roka, dbať o svoj zdravotný stav a pravidelne informovať
reprezentačného trénera o jeho zmenách.
6. Je povinný starať sa o pridelené materiálno-technické zabezpečenie – športovú
výstroj, v prípade ukončenia reprezentácie ho vrátiť v bezchybnom stave v
dohodnutom termíne, v prípade straty alebo poškodenia stratu nahradiť.
7. Je povinný počas reprezentačnej akcie, na ktorú je nominovaný VV SGF, nosiť
predpísané reprezentačné oblečenie.
8. Je povinný riadiť sa platnými predpismi a pravidlami SGF a FIG, resp.
usporiadateľom súťaže.
.
Rešpektovať pokyny vedúceho výpravy na súťažiach, na ktoré bol nominovaný.
Pri neplnení si povinností bude reprezentant postihovaný podľa disciplinárneho
poriadku SGF, FIG, resp. MOV.
9. Reprezentant SR je príkladom pre ostatných športovcov : nesmie používať
alkoholické nápoje, omamné látky, zakázané dopingové prostriedky, vzbudzovať
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verejné pohoršenie, alebo iným spôsobom rušiť priebeh reprezentačnej akcie, na
ktorú bol nominovaný ( vrátane presunu na a z reprezentačnej akcie ).
10.Je povinný dodržiavať všetky zásady uvedené v smerniciach WADA. V prípade
ich nedodržania si musí byť vedomý postihu za preukázaný doping. (Platné
predpisy MOV a WADA). Reprezentant je povinný plniť všetky požiadavky
a usmernenia Antidopingovej agentúry SR.
12.V prípade, ak reprezentant odmietne štart na reprezentačnej akcii SGF a SGF už
uhradila organizátorovi náklady alebo časť nákladov, spojených s účasťou
športovca na akcii, prípadne je už zakúpená letenka, je športovec povinný (u
športovcov do 18 rokov jeho zákonný zástupca) uhradiť 100% všetkých
preukázaných nákladov v termíne do 7 dní na účet SGF.
13.Reprezentant musí mať platný cestovný pas, príp. občiansky preukaz, platné
zdravotné a úrazové poistenie.
14.V prípade, ak má športovec profesionálnu zmluvu so strediskom štátnej športovej
reprezentácie (NŠC, VŠC, ŠCP) je povinný zdržať sa všetkých činností, ktoré
bezprostredne nesúvisia so športovou prípravou (iný pracovný pomer, trénerská
činnosť a pod.)
B) Strata štatútu reprezentanta
Reprezentant SR stráca štatút reprezentanta:
a) dňom vyradenia z reprezentácie na návrh reprezentačného trénera a príslušnej
sekcie a schválením VV SGF.
b) dňom ukončenia aktívnej športovej činnosti reprezentanta.
c) odmietnutím reprezentovať SGF a SR.
C) Porušenie štatútu a porušenie disciplíny športovcom
Reprezentant SR je reprezentantom počas celého kalendárneho roka. Všetky
priestupky, ktorých sa športovec dopustí počas reprezentačných akcií ale aj mimo
nich rieši Disciplinárna komisia SGF v súlade s platným Disciplinárnym poriadkom
SGF, ktorý je zverejnený na www.sgf.sk a je záväzný pre všetkých členov SGF.
Schválené na VV SGF 23. januára 2019

Prehlásenie
Týmto potvrdzujem, že som bol oboznámený so Štatútom reprezentanta
Slovenska a zaväzujem sa plniť všetky ustanovenia tohto dokumentu.
V Bratislave, dňa ..................................
Meno a priezvisko:.....................................................

Podpis:.....................................

Štatutárny zástupca u športovcov do 18. rokov
Meno a priezvisko: ....................................................

Podpis: ....................................
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