SMĚRNICE č. 6 o státní reprezentaci:
Směrnici vydává předsednictvo Svazu modelářů České republiky z.s. návaznosti na
článek II. odst. 3 stanov SMČR.
1. Státní sportovní reprezentací se rozumí:
- zastupování Svazu v mezinárodních modelářských federacích FAI, NAVIGA,
IMBRA, MOROP, ISRA, ESROC, IPMS a jejich orgánech
- účast na MS a ME pořádaných těmito federacemi
2. Státním reprezentantem může být pouze řádný člen SMČR, občan ČR, který je na
návrh republikového odborného klubu schválen předsednictvem SMČR
reprezentantem pro daný rok.
3. Šéftrenér, trenér, vedoucí dané kategorie, na základě předem stanovených a
schválených kritérií, navrhuje republikovému odbornému klubu základní složení
reprezentačního družstva, vedoucího družstva, náhradníků a předpokládaného počtu
nutných pomocníků, v termínu stanoveném sekretariátem SMČR.
4. Republikový odborný klub předkládá předsednictvu SMČR návrh účasti na MS a
ME a jeho zařazení do finančního plánu na následující rok. Výjimky projednává a
schvaluje předsednictvo SMČR na základě doporučení republikového klubu.
Předsednictvo SMČR schvaluje zařazení účasti reprezentace na MS a ME do
finančního plánu.
5. SMČR zabezpečuje reprezentantům přihlášení na soutěž, úhradu povinných
poplatků (startovné apod.) spojených s účastí na vrcholných soutěžích MS a ME
pořádaných výše uvedenými mezinárodními federacemi.
Reprezentant je pojištěný odpovědnostní pojistkou SMČR vůči třetí osobě. Jiné druhy
pojištění si reprezentant provádí na vlastní riziko a náklady.
6. Výjezd reprezentantů organizuje a řídí vedoucí družstva.
7. Vedoucí družstva předá na sekretariát SMČR jmenovitý seznam členů
reprezentačního družstva nejméně 14 dní před termínem podání přihlášky. SMČR
přispívá v rámci odsouhlasených finančních možností členům výpravy na úhradu
nákladů spojených s účastí, především na úhradu vkladů (startovného), dále pak na
pobytové a cestovní výlohy.
8. Před odjezdem na MS, ME převezme vedoucí výpravy na sekretariátu SMČR
odsouhlasenou částku finančních prostředků a zapůjčený materiál pro všechny členy
výpravy. Vedoucí družstva je hmotně zodpovědný za převzatou finanční částku,
předání příslušných obnosů účastníkům výpravy a řádné vyúčtování celé akce. Je-li
příspěvek SMČR na soutěž nižší, něž činí souhrn nutných nákladů, rozdíl hradí
každý člen výpravy jednotlivě za svoji osobu.
9. Po ukončení soutěže provede vedoucí družstva v termínu do 10 prac. dnů
vyúčtování akce, vůči SMČR a účastníkům. Toto vyúčtování musí obsahovat výši
přidělené dotace s rozdělením na juniory a seniory. Z vyúčtování musí být zřejmé, že

příspěvek SMČR určený výhradně pro juniory, byl juniorským účastníkům poskytnut.
Výsledkové listiny a materiál zapůjčený SMČR dodá na sekretariát SMČR.
10. Pokud přihlášený účastník odmítne účast na akci po zaplacení soutěže SMČR do
zahraničí a není-li zajištěn náhradník a pořadatel nevrátí uhrazené prostředky,
rozhodne předsednictvo SMČR o povinnosti účastníky uhradit odpovídající
vynaložené náklady. Nominovaný účastník je povinen svoji případnou neúčast na MS
a ME neprodleně oznámit vedoucímu družstva.
V případě neomluvené neúčasti je sankce dva roky vyřazení z reprezentace pro
seniory i juniory.
11. Vedoucí družstva je povinen s touto směrnicí prokazatelně seznámit všechny
účastníky akce.
Směrnice schválena předsednictvem dne: 15.3.2021
Směrnice platí ode dne: 1.4.2021
Ing. Jan Žemlička, předseda

