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Kodex reprezentanta ČRS (ČR) – obecná pravidla 
 

Preambule 

Český rybářský svaz (ČRS) je jedinou organizací na území ČR, která v celém rozsahu 

organizačně zajišťuje všechny rybářské sporty na národní i mezinárodní úrovni. Na základě 

tohoto a dalších kritérií je ČRS uznán ČOV (Českým olympijským výborem) za výlučného 

představitele rybářského sportu v ČR. 

 

 ČRS financuje domácí a zahraniční reprezentaci České republiky v rybářských 

sportech. Finanční prostředky na veškerou sportovní činnost jsou získány z vlastních zdrojů, 

příspěvku MRS, z dotačních titulů ke státním institucím, které má ČRS z pozice velké 

organizace k dispozici (MŠMT ČR a ČOV), z darů a sponzorských příspěvků. 

 

ČRS je členem světových organizací sdružujících jednotlivé národní federace, 

které se na mezinárodní úrovni podílejí na soutěžích v rybářských sportech – CIPS 

(Confederation Internationale de la Peche Sportive) a ICSF (International Casting Sport 

Federation). Členstvím v těchto organizacích se ČRS dostává do systému světového 

sportovního dění –  GAISF – Global Association of International Sports Federation), a tím 

musí dodržovat pravidla světové antidopingové agentury WADA (World Anti-Doping 

Agency).  

 

MRS je do veškeré této domácí a zahraniční činnosti zahrnut na podkladě dlouhodobé 

spolupráce s ČRS. 

 

 

Reprezentant ČRS (ČR) 

Reprezentantem se stává člen ČRS či MRS, který byl, na základě svých výborných 

sportovních výsledků v systému předem stanovených nominačních závodů a dalších kritérií, 

na tuto pozici zařazen. Toto zařazení podléhá schvalovacímu procesu, kdy státní trenér 

podává návrh příslušnému odboru, který tento návrh projedná a předloží Republikové radě 

ČRS ke jmenování.  

 

Kromě dlouhodobé sportovní výkonnosti musí být reprezentant vzorem ostatním 

závodníkům a mládeži svým vystupováním, a to jak při mezinárodních akcích, 

tak i v domácích soutěžích. Reprezentant je povinen dodržovat všechny národní i mezinárodní 

předpisy a soutěžní pravidla. 
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Nejen sportovní výsledky, ale i vystupování reprezentanta, musí směřovat k cíli 

prezentovat dobré jméno a pověst ČRS a jeho sportovně-organizační činnost na všech 

mezinárodních akcích doma i v zahraničí.   

 

Reprezentant se aktivně podílí na vytvoření a udržení sportovního a týmového ducha, 

bez individualistických projevů a jednání proti dalším členům reprezentačního týmu, trenérovi 

nebo členům realizačního týmu (vedoucí výpravy a asistent trenéra). Respektuje rozhodnutí 

učiněná trenéry v rámci sportovní činnosti a respektuje vedoucího výpravy (pokud 

je stanoven) v organizačních záležitostech. 

 

 Reprezentant vždy respektuje pravidla společenského chování a vystupování. 

Je povinen se účastnit oficiálního zahájení a ukončení reprezentační akce, včetně vyhlášení 

výsledků. Bez vážných důvodů není oprávněn odmítat účast na propagačních akcích ČRS 

organizovaných sportovním odborem. Reprezentant bere na vědomí, že ČRS může použít 

jeho fotografii ze sportovních akcí pořádaných ČRS nebo z akcí, na které byl ČRS 

nominován, k prezentaci své sportovní činnosti.  

 

Reprezentant je povinen používat oficiální sportovní úbor, a to i během soutěže 

(u RT), u ostatních sportovních odvětví použije tento sportovní oděv při oficiálních 

a protokolárních činnostech (slavnostní zahájení, ukončení soutěže, vyhlašování vítězů atd). 

Na oficiálním i běžném sportovním oblečení musí být logo ČRS (ČR) na dominantní pozici, 

logo případného sponzora bude umístěno na místě jiném (rukáv atd). 

 

Pokud má reprezentant nebo skupina reprezentantů možnost zajistit spolupráci 

se sponzorem, této spolupráce využije při mezinárodní soutěži pro celý reprezentační tým 

(družstvo). 

 

Trenéři a členové realizačního týmu 

Výše uvedená pravidla chování se přiměřeně vztahují i na trenéry a členy realizačního týmu. 

 

Porušení statutu – disciplinární řízení 

 Porušení povinností stanovených tímto Kodexem projedná příslušný sportovní odbor 

na svém zvláštním, nebo nejpozději nejbližším řádném zasedání. Může rozhodnout 

o vyloučení reprezentanta z účasti na jednotlivých akcích nebo vyloučení z reprezentace 

na různě dlouhé období; v případě trenéra či člena realizačního týmu může rovněž podat 

návrh Republikové radě ČRS na jeho odvolání z funkce. 

 

 Proti rozhodnutí sportovního odboru může reprezentant podat námitky do čtrnácti dnů 

od jeho doručení ke „Kolegiu předsedů sportovních odborů“, které je tvořeno všemi 

předsedy sportovních odborů a statutárním zástupcem ČRS. Proti tomuto rozhodnutí Kolegia 

není opravný prostředek přípustný. 


