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STATUT  A  POVINNOSTI 
REPREZENTANTA ČESKÉ REPUBLIKY 

v biketrialu 
 

 

 

1. Jezdec a jeho doprovod dbá dobrého jména České republiky, zejména tím, že: 

 

a. V soutěžích bojuje čestně v duchu „Fair play“.  

 

b. Neužije zakázaného prostředku jež se nachází v seznamu zakázaných látek 

(dopink) po dobu své závodní činnosti. 

 

c. V průběhu pobytu v místě soutěže, kempu a na závodišti se  chová korektně  

k pořadateli, rozhodčím, divákům  a soupeřům. Je čistě a řádně ustrojen. Dbá o 

bezpečnost svoji i členů svého doprovodu. 

 

d. Dodržuje ustanovení pravidel mezinárodní organizace B.I.U. a v souladu s 

pravidly se zdrží jakýchkoliv hrubých projevů a neslušností vůči druhým 

osobám. 

 

e. Slavnostního zahájení, ukončení a vyhlášení vítězů se zúčastní řádně a čistě 

ustrojen v reprezentačním oblečení  

 

f. Vzdává čest  státním symbolům  zúčastněných států (vlajka a hymna), při 

slavnostních příležitostech MS (zahájení a ukončení soutěží, vyhlášení vítězů). 

 

g. Na stupně vítězů se dostaví v reprezentačním oblečení ( závodním dresu ), 

jakékoliv jiné oblečení je nepřípustné. 

 

h. Dostaví se do místa konání závodu dle pokynů vedoucího reprezentace a po 

svém příjezdu do místa konání závadu nahlásí  příjezd vedoucímu 

reprezentace nebo jeho zástupci. 

 

i. Účastní se všech informačních schůzek, slavnostního zahájení, vyhlášení 

vítězů, slavnostního ukončení a dalších akcí pořadatele závodu dle pokynů 

 

j. Neprodleně oznámí zdravotní potíže či úraz, popřípadě potíže při dopravě do 

místa závodu vedoucímu reprezentace nebo jeho zástupci. 

 

k. Předloží ved.reprezentace doklady potřebné k závodu ( mezinárodní licenci, 

doklad o sportovním úrazovém pojištění na dobu konání závodu ) 

 

l. Závod jede v přiděleném reprezentační dresu. Má-li dres krátký rukáv a 

jezdec použije vlastní podvlekové triko s dlouhým rukávem či návleky na 

ruce, budou vždy barvy bílé bez jakýchkoli nápisů a potisků kromě log 

partnerů reprezentace schválených komisí BTR .  
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m. Osobní partnery a sponzory jezdec smí propagovat kromě reprezentačního 

dresu na všech ostatních částech.  

n. Po svém posledním odjetém závodě seriálu MS odevzdá závodní dres. Umístil 

li se  jezdec na stupních vítězů, smí si reprezentační dres ponechat jako trofej. 

 

o. Oznámí ved.reprezentace svůj odjezd z místa konání závodu, případně svoji 

neúčast v dalších závodech seriálu MS 

 

p. Uhradí startovné na závody MS dle pokynů. 

 

2. Jezdec se zavazuje a svým podpisem stvrzuje, že bude respektovat a řídit  se pokyny 

vedoucího reprezentace či jeho zástupce jemuž je podřízen a dodržovat Statut 

reprezentanta po celou dobu zařazení v reprezentaci ČR.  

 

3. Porušení statutu je sankciováno sportovní komisí biketrialu ČMF, až po vyloučení z 

reprezentace ČR. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V Blansku dne 20. června 2015    

 

 

Jméno jezdce:     Jméno zákonného zástupce: 

 

 

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

 

                                                  

 

 

Podpis jezdce:      Podpis zákonného zástupce: 

 

 

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


