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-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PODMÍNKY ÚČASTI DRUŽSTVA
v soutěži ČVS dospělých a mládeže 2022/2023
Účastník potvrzuje, že:
•
odehraje všechna utkání stanovená ČVS ve sportovní hale (tělocvičně) odpovídající pravidlům
volejbalu dle specifikace uvedené v Zásadách rozpisu soutěže 2022/23 (příloha č. 26
Kategorizace sportovních hal),
•
účast jeho družstva v soutěži je organizačně a ekonomicky zajištěna,
•
k datu podání přihlášky má vyrovnány všechny závazky vůči ČVS, FIVB, CEV,
•
zabezpečí na své náklady lékařskou kontrolu hráčů(-ek) podle čl. 12 SŘV,
•
poučil či poučí své hráče(-ky) před zahájením tréninkového procesu a soutěže o dopingu,
tj. seznámil či je seznání s platnými předpisy o dopingu,
•
má k dispozici ve svém archivu či zajistí souhlas svých hráčů(-ek) se zpracováním jejich
osobních údajů pro potřeby členské evidence a činnosti v ČVS ve smyslu zákona o zpracování
osobních údajích č. 110/2019 Sb. v platném znění. V této souvislosti účastník potvrzuje, že své
hráče prokazatelně poučil o dobrovolnosti poskytnutí osobních údajů a o možnosti přístupu ke
svým osobním údajům v evidenci a možnosti jejich oprav (viz zákon č. 110/2019 Sb.),
•
uvedený organizační pracovník je zplnomocněný oddílem (klubem) k vedení a zajištění agendy
spojené s účastí družstva v soutěži, je zodpovědný za komunikaci s ČVS a na jehož adresu bude
zasílána veškerá korespondence.
Účastník se zavazuje:
•
řídit se předpisy ČVS, FIVB, CEV a rozhodnutími jejich orgánů,
•
soutěž řádně dokončit,
•
zajistit na své náklady pořizování a předávní statistiky v systému DATA VOLLEY (statistika)
ze svých utkání po celou dobu soutěže dle požadavků ČVS (platí pouze pro EX-M,Z) a výhradně
pro potřeby ČVS,
•
uvolňovat nominované hráče(-ky) na všechny reprezentační akce (včetně všech akcí spojených
s reprezentačními povinnostmi a dlouhodobé herní přípravy družstev SCM-ČVS) dle požadavků
ČVS, a to bez jakýchkoli kompenzací a náhrad,
•
vystupováním svých členů, funkcionářů a hráčů nepoškozovat dobré jméno ČVS, CEV a FIVB,
•
dodržovat aktuální opatření proti šíření nemoci COVID-19.
Účastník bere na vědomí:
•
že porušení, obcházení či zneužití ustanovení předpisů ČVS podléhá sankcím dle předpisů ČVS,
•
že veškerá korespondence zaslaná ČVS (poštou, e-mailem) do sídla účastníka, se považuje
za doručenou nejpozději 7. den od data odeslání,
•
Etický kodex trenéra ČVS,
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•
•

že případný sponzorský název družstva nesmí být zaměnitelný s názvem jiného oddílu (klubu),
že hrací systémy jednotlivých soutěží, postupy a sestupy se mohou v návaznosti na přijatá
opatření kvůli omezení šíření koronaviru změnit dle počtu skutečně přihlášených družstev.

Účastníkem se pro účely tohoto dokumentu rozumí právní subjekt přihlašující své družstvo
do soutěže ČVS.
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