
Žákovská a dorostenecká reprezentace – organizační a sportovní 

řád  
 

1. Ţákovská a dorostenecká reprezentace Asociace ROB ČR (dále jen ŢDR) je 

organizační sloţkou Asociace ROB ČR (dále jen svaz) zaměřená na sportovní 

přípravu talentovaných sportovců ROB. Součástí organizačního a sportovního řádu 

ŢDR je v samostatné příloze plán akcí, seznam sportovců a nominační kritéria na 

mezinárodní soutěţe na daný rok. 

2. Jejím jménem jedná trenér ŢDR jmenovaný Radou Asociace ROB ČR v rozsahu 

stanoveném Radou a za účelem zajištění sportovní přípravy sportovců zařazených do 

výběru ŢDR. Finanční prostředky čerpá dle schváleného rozpočtu. 

3. Příprava sportovců zařazených do výběru ŢDR směřuje k dosaţení sportovní 

výkonnosti opravňující k zařazení do juniorské státní sportovní reprezentace a 

k podávání co nejlepších sportovních výkonů na celostátních a mezinárodních 

soutěţích. 

4. Základní výběr ŢDR se stanoví vţdy k 31.10. kalendářního roku. Základní výběr 

obvykle tvoří 20 sportovců z kategorií D14, D16, M14, M16. Do výběru ŢDR lze 

zařadit i další sportovce s odpovídající výkonností a předpoklady pro sportovní 

činnost.  

5. ŢDR můţe od sportovců zařazených do výběru ŢDR poţadovat částečnou úhradu 

nákladů spojených s účastí na plánovaných akcích. 

6. Sportovec zařazený do výběru  ŢDR je povinen dodrţovat ţivotosprávu včetně zákazu 

dopingu, stanovený řád na jednotlivých akcích a dle svých moţností se účastnit 

plánovaných akcí.  

7. Sportovec můţe být vyřazen z ŢDR z důvodu 

a. opakované neomluvené neúčasti na akci, na kterou byl řádně pozván, 

b. prokázané nedodrţení ţivotosprávy, doping, 

c. opakované nedodrţení stanoveného řádu na akcích, 

d. poklesu sportovní výkonnosti. 

8. Nominace na mezinárodní soutěţe vychází z počtu sportovců, které lze na akci vyslat 

dle pravidel mezinárodní sportovní federace. Nominační kritéria stanoví trenér ŢDR 

s dostatečným předstihem před termínem konání akce, obvykle současně s plánem akcí 

na daný rok. 

9. Organizační a sportovní řád byl schválen Radou AROB ČR dne 20.10.2010, 

aktualizace byla schválena dne 10.12 2017. 
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