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Kodex člena reprezentačního výběru ČR v orientačním běhu
(dále "reprezentanta")
1. Konání a jednání reprezentanta je v souladu s cíli reprezentačního týmu, kterými jsou
špičkové výsledky na mezinárodní scéně a podpora výkonnostního růstu nejen stávajících
reprezentantů, ale i nastupujících talentů. Tyto cíle reprezentant osobně podporuje i jako
veřejně vnímaný vzor.
2. Reprezentant reprezentuje Českou republiku nejen na poli sportovním, ale i společenském.
Reprezentant dodržuje základní zásady slušného mezilidského chování.
3. Reprezentant konstruktivně spolupracuje se členy realizačního týmu, se kterými také
primárně řeší své případné problémy a nejasnosti související s působením v reprezentačním
výběru.
4. Reprezentant svým veřejným a mediálním vystupováním podporuje dobré jméno Českého
svazu orientačních sportů. K mediální komunikaci patří z tohoto pohledu nejen televize a
rozhlas, ale i tištěná média a internet včetně veřejně přístupných sociálních sítí. Reprezentant
se zejména vyvaruje svého možného spojení se situacemi, prezentujícími sport v souvislosti s
alkoholem a jinými návykovými látkami.
5. Reprezentant respektuje platné směrnice boje proti dopingu, a to i v mimozávodním období.
Mezi základní pravidla patří ověření antidopingové nezávadnosti jakýchkoliv farmaceutických
preparátů před jejich užitím. Reprezentant vnímá, že antidopingová omezení se vztahují i na
některé omamné látky.
6. Reprezentant se řídí tímto kodexem nejen na akcích reprezentačního výběru, ale i na akcích
soutěží ČSOS, jakož i na jiných sportovních a společenských akcích, kde je známo, že se jedná
o reprezentanta ČR v orientačním běhu.
Přirozené respektování tohoto kodexu podporuje výběry i jejich jednotlivé členy ve snaze vedoucí k
naplnění smyslu jejich konání na úrovni reprezentace ČR. Porušování těchto pravidel naopak sabotuje
činnost RD i smysluplnost vynaložených svazových prostředků.
Porušení tohoto kodexu proto mohou vést k zahájení disciplinárního řízení na vnitrotýmové, ale i
svazové úrovni. Sankcí za porušení tohoto kodexu může být např. odejmutí finanční podpory, zákaz
účasti na vybraných přípravných akcích reprezentace, vyloučení z týmu pro závodní vystoupení nebo
úplné vyloučení z reprezentace.

