REPREZENTAČNÁ SMERNICA
ČLÁNOK 1
REPREZENTANT SLOVENSKEJ REPUBLIKY
Reprezentantom Slovenskej republiky je každý hráč, ktorý bol vyslaný na
reprezentačnú akciu Foosballovou Úniou Slovenska ako člen národného tímu, prípadne
zastupuje Slovenskú republiku individuálne v jednotlivých disciplínach. Má práva
a zároveň sa zaväzuje plniť povinnosti vyplývajúce z tejto smernice, pričom náhradníci
majú rovnaké práva a povinnosti ako ostatní členovovia reprezentačného tímu.
Medzi povinnosti reprezentanta SR patrí:
1. Záväzne potvrdiť svoju účasť minimálne 2 týždne pred začiatkom reprezentačnej
akcie, v prípade leteckej dopravy minimálne 10 týždňov pred začiatkom
reprezentačnej akcie
2. Svedomito sa na reprezentačnú akciu pripraviť
3. Dodržiavať pravidlá uvedené v antidopingovej charte
4. Riadiť sa pokynmi kapitána reprezentácie v priebehu reprezentačnej akcie
5. Prijať sankcie udelené kapitánom reprezentácie v priebehu reprezentačnej akcie,
radou FUS počas disciplinárneho konania, prípadne Výkonným výborom
6. Zákaz požívania alkoholických nápojov 12 hodin pred začiatkom súťaže, ktorej sa
reprezentant alebo reprezentačný tím účastní a počas jej celého priebehu, teda do
vyradenia reprezentanta alebo reprezentačného tímu zo súťaže
7. Nastúpiť v priebehu reprezentačnej akcie v oficiálnom drese FUS
8. V prípade, že reprezentant svojvolne nenastúpi za reprezentačný tím, vrátiť
finančnú dotáciu na danú reprezentačnú akciu
9. Príslušne reprezentovať aj na slovenských turnajoch a dodržiavať dress code na
turnajoch kategórie B a vyššie
10. Dodržiavať základné princípy etického správania sa
Medzi práva reprezentanta SR patrí:
1. Nárok na finančný príspevok za účasť na reprezentačnej akcii
2. Reprezentovať SR v súťaži národných tímov
3. Odstúpiť z reprezentácie zo závažných zdravotných či osobných dôvodov
Povinnosť sledovať dodržiavanie tejto smernice počas reprezentačnej akcie majú:
1. Kapitán reprezentácie. V prípade neúčasti kapitána na reprezentačnej akcii, osoba
touto funkciou poverená
2. Členovia rady FUS
3. Členovia Výkonného výboru
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ČLÁNOK 2
KAPITÁN REPREZENTAČNÉHO TÍMU
Kapitán reprezentačného tímu Slovenskej republiky je volený na obdobie 1 roka
počas voľby reprezentačného tímu. Vzťahujú sa na neho práva a povinnosti uvedené v
článku 1 tejto smernice. Zo svojej pozície mu okrem toho vyplávajú ďalšie práva
a povinnosti.
Medzi povinnosti kapitána patrí:
1. Kontrolovať dodržiavanie reprezentačnej smernice reprezentantmi SR
2. V prípade potreby dať podnet k otvoreniu disciplinárneho konania rade FUS
z dôvodu disciplinárneho prestupku reprezentanta SR
3. Zabezpečovať administratívu pri organizácii súťaže národných tímov
4. Odovzdať trofeje získané v súťaži národných tímov Výkonnému výboru rady FUS,
ktorý ich uloží na verejne prístupnom mieste
Medzi práva kapitána patrí:
1. Sankcionovať reprezentantov pri porušení disciplíny alebo reprezentačnej
smernice, až po možnosť vylúčenia hráča z reprezentačného tímu pre danú
reprezentačnú akciu
2. Rozhodovať o nasadení hráčov na jednotlivé zápasy v súťaži národných tímov
ČLÁNOK 3
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
Prijatím nominácie na post reprezentanta a/alebo kapitána reprezentácie zároveň
reprezentant vyslovuje súhlas s obsahom (právami a povinnosťami) tejto reprezentačnej
smernice.
Táto smernica nadobúda platnosť 21.2.2009 schválením radou FUS. Na výklad
sporných ustanovení tejto smernice je oprávnená výhradne rada FUS.
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