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Č ESKA  ASOČIAČE BUDO KARATE 
Czech Association of Budo Karate / www.cabk.cz       
ÚSEK STÁTNÍ REPREZENTACE ČABK 
GM KAREL KESL 9th Dan / mob.: +420777940769 / e-mail: kesl.karel@cabk.cz / ZBUDOVSKÁ 761/3, 14200 PRAHA 4, Česká republika 

Status člena státní reprezentace ČABK 

 

Jméno a příjmení závodníka:................................................................................................................................................................. 

Příslušnost mateřského oddílu / klubu:................................................................................................................................................. 

IČO oddílu / klubu.................................... Statutární zástupce oddílu / klubu:..................................................................................... 

Disciplína závodníka:............................................................................................................................................................................. 

Povinnosti závodníka zařazeného do výběru státní reprezentace ČABK: 

1/ zúčastňovat se soutěží, včetně MS a ME, na které byl nominován reprezentačním trenérem a VV ČABK      

                                                                                      

2/ vždy dbát pokynů a rozhodnutí reprezentačního trenéra 

 

3/ reprezentant-závodník je povinen vždy vystupovat tak, aby vzorně reprezentoval ČR a chránil zájmy ČABK 

 

4/ reprezentant-závodník se zavazuje vždy dodržovat směrnice a stanovy ČABK, při jejich nedodržování bude jmenovaný  

     vyloučen z reprezentace ČABK. 

 

5/ reprezentant-závodník je povinen dodržovat program akcí reprezentace ČABK schválený VV ČABK 

 

6/ výše uvedený reprezentant-závodník, nebo jeho zákonný zástupce se zavazuje, že je seznámen se všemi zakázanými látkami 

     dle směrnic antidopingového výboru ČR a UCI. Závodník se dále zavazuje, že při přípravě, ani při závodech se nebudou 

     zakázané látky v jeho těle nacházet. 

7/ reprezentant-závodník, nebo jeho zákonný zástupce se tímto zavazuje dodržovat antidopingovou směrnici a garantuje úhradu 

     pokut dle této směrnice, které jsou až do výše 300 000,-Kč. Pokuta musí být uhrazena do 30ti dnů po vynesení rozhodnutí  

     disciplinární komise ČABK na účet ČABK. Pokuta se uděluje dle pravidel antidopingové směrnice při oznámení o pozitivním  

     dopingu akreditovanou antidopingovou laboratoří.  

 

8/ reprezentant-závodník tímto místopřísežně prohlašuje, že je schopen ze zdravotního hlediska absolvovat soutěže a vlastní 

     platný průkaz ČSKe, ve kterém má platnou lékařskou prohlídku, opravňující jako zdravotně způsobilého ke všem soutěžím 

     karate. 

 

9/ závodník reprezentující ČABK na ME a MS je povinen mít na karate gi umístěn v levé části znak ČR ve velikosti dle požadavků  

     soutěžních pravidel světové asociace WUKF. Na ostatních mezinárodních soutěžích WUKF se tato povinnost reprezentantům  

     doporučuje. 

 

10/ reprezentant-závodník je povinen závodit pouze v čistém, bílím karate gi dle soutěžních pravidel ČABK-WUKF, jakékoliv  

       reklamy vyjma loga výrobce karate gi jsou na karate gi zakázány. 

 

11/ reprezentant-závodník je povinen si při nominaci a startu na ME a MS pořídit reprezentační soupravu ČABK / triko a je  

       povinen se v oficiálních prostorách soutěže pohybovat pouze v této soupravě, či triku. To pochopitelně platí i pro slavnostní  

       nástup, kde se bez oficiální reprezentační soupravy nebude možné nástupu zúčastnit.     

 

12/ závodník bude při akcích státní reprezentace ČR, na které bude nominován, vždy respektovat zájmy sponzorů a reklamních  

       partnerů ČABK. 
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13/ pokud reprezentant-závodník získá zahraniční angažmá. Zavazuje se k podpisu dohody s ČABK, ve které bude uvedeno, 

       kterých akcí statní reprezentace se zúčastní. 

 

14/ pokud se reprezentant-závodník nebude moci z vážných důvodů akce státní reprezentace ČABK zúčastnit, včas a řádně se  

       omluví reprezentačnímu trenérovi. V případě nemoci zašle v předstihu lékařskou zprávu o svém zdravotním stavu. Tato  

       práva bude následně konzultována se zodpovědným lékařem ČR. 

 

15/ Při neuposlechnutí rozhodnutí a pokynů reprezentačního trenéra, bude jmenovanému okamžitě ukončen pobyt na akci  

       pořádané reprezentací ČABK a bude s okamžitou platností vyřazen z reprezentace ČABK. 

 

16/ ČABK si vyhrazuje právo používat veškerou fotodokumentaci reprezentantů oblečených v reprezentačním oblečení, karate  

       gi, včetně doplňků /chrániče/. 

 

17/ Jestliže se reprezentant-závodník zúčastní závodů, na které byl nominován reprezentací ČABK v jiném, než reprezentačním  

       oblečení, nebo pokud nebude oblečení jmenovaného odpovídat normám slušného chování a vystupování reprezentanta ČR,  

       bude jmenovaný písemně napomenut, při opakovaném přestupku bude vyloučen z reprezentace ČABK. 

 

18/ reprezentant-závodník, nebo jeho zákonný zástupce a statutární zástupce klubu zde potvrzuje, že jsou seznámeni s   

       antidopingovou směrnicí. 

 

19/ statut reprezentanta ČABK může být ukončen: 

       a/ závodníkem-reprezentantem 

       b/ statutárním zástupcem klubu ve kterém je reprezentant registrován 

       c/ asociací ČABK 

  

Podmínky ukončení – požádat o ukončení členství v reprezentaci ČABK mohou závodník i statutární zástupce jeho oddílu, každý 
samostatně, nebo i společně, ale vždy písemně s doručením na adresu reprezentačního trenéra, nebo prezidenta ČABK. Ukončení 
provede asociace do 30 dnů od doručení žádosti, dle stanov ČABK. Po celou tuto dobu se vztahují na závodníka-reprezentanta 
podmínky statutu až do doby ukončení členství v plném rozsahu. Asociace je povinna o ukončení členství závodníka-
reprezentanta v reprezentaci ČABK a zrušení statutu písemně informovat: 

a/ závodníka (na adresu uvedenou ve statutu) 

b/ jeho mateřský oddíl (na adresu oddílu uvedenou v žádosti o ukončení statutu) 

c/ MŠMT 

 

20/ zúčastněné strany potvrzují, že statut byl podepsán z dobré vůle a za stejných podmínek pro všechny zúčastněné. 

 

 

 

 

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

           Za reprezentaci ČABK 

 

 

 

 

………………………………………………………………………………………………………   ……………………………………………………………. 

Reprezentant-závodník / při neplnoletých zákonný zástupce       za oddíl reprezentanta ČABK+ razítko 
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