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Kodex reprezentanta ČBS 

Zařazení do reprezentace České republiky na mezinárodních turnajích a soutěžích nelze 
nárokovat. Výběr reprezentace České republiky je dle stanov ČBS plně v kompetenci Výboru 
ČBS, případně jím jmenované reprezentační komise, a to na základě kritérií, které Výbor ČBS 
s předs hem zveřejní na webových stránkách ČBS.  

Každý reprezentant má svou nominaci chápat jako poctu a zároveň jako závazek spojený 
s povinnostmi, k jejichž plnění je nutno přistupovat s maximálním úsilím.  

Reprezentant České republiky musí být vzorem ostatním hráčům ČBS nejen po stránce 
výkonnos , ale i po stránce svého vystupování a chování během domácích soutěží ČBS. 

Podpisem tohoto kodexu se hráč (resp. člen realizačního týmu) zavazuje dodržovat níže 
uvedené body a je si vědom toho, že jejich nedodržením se vystavuje nebezpečí, že nemusí 
být nadále ponechán v reprezentaci ČR. 

Všechny osoby, které podepisují tento kodex, se zavazují k tomu, že jej budou interpretovat 
v rámci zdravého rozumu a odmítnou veškerou interpretaci, vycházející z nepřesných nebo 
nedostatečných formulací uvedených v tomto dokumentu. 

Kandidát reprezentace se podpisem tohoto kodexu zavazuje:*) 

 Dodržovat mezinárodní bridžová pravidla a další předpisy stanovené pro příslušnou 
soutěž.  

 Dodržovat veškerá pravidla etiky (vyplývající z platného disciplinárního řádu a dalších 
předpisů ČBS, EBL resp. WBF), oblékání (stanovený „dress code“ pro danou soutěž), 
platná antidopingová pravidla. 

 Respektovat veškerá rozhodnutí týkající se týmu i hráčů, učiněná kapitánem týmu, 
reprezentační komisí i Výborem ČBS během přípravy na soutěž i během soutěže 
samotné. 

 Akceptovat program přípravy stanovený kapitánem a Výborem ČBS.  
 Aktivně se věnovat plnění povinností vyplývajících z nominace (příprava licitačního 

systému vč. zpracování konvenčních karet, účast na přípravných soustředěních příp. 
soutěžích, určených pro přípravu kapitánem týmu nebo reprezentační komisí). 

                                                                 
*) Níže uvedená pravidla platí jak pro reprezentační soutěž samotnou, tak i pro veškeré přípravné akce 
organizované výborem ČBS, reprezentační komisí nebo kapitánem družstva před konáním soutěže, včetně 
případné kvalifikace.  Musí být akceptována jak nominovanými členy všech reprezentačních týmů vybraných 
ČBS pro mezinárodní soutěže, tak i kandidáty reprezentace, kteří se zúčastní výše zmíněných přípravných akcí. 
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 V rámci svých možností se snažit být připraven na danou soutěž tak, aby byl v dobré 
fyzické a psychické kondici a akceptovat v tomto smyslu veškerá doporučení kapitána 
týmu nebo dalších členů realizačního týmu. 

 Aktivně se podílet na vytvoření a udržení sportovního i týmového ducha a morálky v 
týmu. Zdržet se individualistických a egoistických projevů a nepřiměřené kritiky a 
nepřátelského postoje vůči spoluhráčům a dalším členům realizačního týmu. 

 Být připraven podílet se na krytí nákladů spojených s danou soutěží (vklady do soutěže, 
dopravní náklady, pobytové náklady) v souladu s rozpočtem stanoveným  výborem ČBS 
či reprezentační komisí pro danou soutěž. 

 Aktivně se zapojit do prospěšné činnosti pro zlepšení postavení českého bridže na 
mezinárodní scéně i mezi ostatními sporty v rámci České republiky.  

Tento kodex je platný od data podpisu kodexu po dobu účas  v reprezentaci ČR. 

Podepsaný kodex reprezentanta archivuje výbor ČBS po dobu účas  hráče v reprezentaci. 
 
Svým podpisem stvrzuji, že jsem se s kodexem reprezentanta seznámil a že jej budu za dobu 
svého působení v reprezentaci ČR dodržovat. 

Jméno a příjmení: ___________________ 

Datum narození: ____________________ 

 
 
V __________ dne: _________   ………….………………………………………. 
         podpis reprezentanta 
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Souhlas s pořízením a použití fotografií a videí osoby 
 
Jméno a příjmení: ___________________________________ 

Datum narození: ____________________________________ 

Bytem: _____________________________________________ 

Souhlasím s m, aby Český bridžový svaz, Italská / , Praha ,  , IC:  
(dále jen „pořizovatel“) pořídila fotografie či jiné digitální záznamy mé osoby. 

Dále souhlasím s uži m pořízených fotografií, ať už v podobě hmotné či digitalizované 
(nehmotné) pro veškeré propagační materiály Pořizovatele, jak v štěné, tak v elektronické 
podobě (např. webové stránky, FB, skoviny). 

Rovněž souhlasím s m, aby pořizovatel poskytl licenční oprávnění k uži  fotografií jakýmkoli 
tře m osobám, a to zejména pro účely vytvoření reklamních a marke ngových materiálů 
Pořizovatele. 

Souhlasím s m, že fotografie může být změněna, použita jako součást díla souborného nebo 
může být použita pouze její část. 

Současně s m poskytuji k výše uvedenému účelu své výše uvedené osobní údaje (dále jen 
„údaje“) a poskytuji pořizovateli svůj výslovný souhlas s m, aby pořizovatel, případně tře  
osoby, jimž pořizovatel poskytne licenci k uži  fotografií, tyto údaje shromažďovaly, 
zpracovávaly a ukládaly v souladu se zákonem č. /  Sb., o ochraně osobních údajů, v 
platném znění. 

Prohlašuji, že výše uvedenému textu plně rozumím a stvrzuji ho svým podpisem dobrovolně. 

 

V __________ dne: _________   ………….………………………………………. 
          podpis 
 


