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HRÁČŮM SENIORSKÉ REPREZETNACE ZAJIŠTUJE A HRADÍ MATERIÁL ČBA. PO TŘECH A VÍCE LETECH V SENIORSKÉ REPREZENTACI DOSTANOU TENTO MATERIÁL HRÁČI DAREM DO OSOBNÍHO VLASTNICTVÍ.
REALIZAČNÍ TÝM TRENÉRŮ BUDE MÍT KOMPLETNÍ MATERIÁL ZAJIŠTĚN OD ČBA A BUDE MU ZAPŮJČEN PO DOBU PLATNOSTI SMLOUVY.
LÉKAŘI A FYZIOTERAPEUTI DOSTANOU OD ČBA TRIKO S LÍMEČKEM, KRAŤASY A TEPLÁKY „CZECH BASEBALL TEAM“.
Viz níže je uvedena tabulka znázorňující přehled povinností na zajištění materiálu. Materiál označený jako „ČBA“ zajišťuje
pro hráče asociace a dává jej hráči k zapůjčení.
Materiál označený jako „hráč“ si hradí a zajišťuje hráč.
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Pokud hráč materiál označený v tabulce jako „ČBA“ ztratí nebo zničí, musí si pořídit nový na vlastní náklady. ČBA zajistí hráči výhodnější cenu a materiál mu prodá za pořizovací částku.
Hráči si mohou materiál označený v tabulce „ČBA“ od asociace odkoupit do svého vlastnictví za pořizovací částku. Odkoupení však není povinností hráče reprezentace.
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MATERIÁL ZAJIŠTĚNÝ ASOCIACÍ
A OZNAČENÝ V TABULCE JAKO „ČBA“
(stabilní hráče reprezentace určuje realizační tým dané reprezentace)

Dres SSK – bílý a modrý (životnost 4 roky):
• Vrchní dres (bílý a modrý) dostane hráč zapůjčen od ČBA.
• Stabilní hráči seniorské reprezentace dostanou dresy zapůjčené do roku 2016. Ostatní hráči dostanou dresy zapůjčeny
vždy na rok.
• Stabilní hráči U21 a juniorské reprezentace dostanou dresy zapůjčené do konce programu, který bude v daném cyklu
ME nebo MS.
• Kadetská a žákovská reprezentace bude dresy dostávat k zapůjčení vždy na rok.

Bunda Rawlings – tmavě modrá (životnost 4 roky):
• Bundu dostane hráč zapůjčenou od ČBA.
• Stabilní hráči seniorské reprezentace dostanou bundu zapůjčenou do roku 2016. Ostatní hráči dostanou bundu zapůjčenou vždy na rok. Stejný režim mají i BP bundy (tmavě modré Majestic).
• Stabilní hráči U21 a juniorské reprezentace dostanou bundy zapůjčené do konce programu, který bude v daném cyklu
ME nebo MS.
• Kadetská a žákovská reprezentace bude bundy dostávat k zapůjčení vždy na rok.

Taška Rawlings – černá (životnost 4 roky):
• Tašku dostane hráč zapůjčenou od ČBA.
• Stabilní hráči seniorské reprezentace dostanou tašku zapůjčenou do roku 2016. Ostatní hráči dostanou tašku zapůjčenou vždy na rok.
• Stabilní hráči U21 a juniorské reprezentace dostanou tašky zapůjčené do konce programu, který bude v daném cyklu
ME nebo MS.
• Kadetská a žákovská reprezentace bude tašky dostávat k zapůjčení vždy na rok.

Nástupová trička – tmavě modrá (životnost 2 roky):
• Nástupové tričko zajišťuje pro hráče ČBA. V současné době, minimálně do roku 2014, se bude jednat o tmavě modrá
trika s límečkem ADIDAS CZECH BASEBALL TEAM.
• Hráči seniorské reprezentace, U21 a juniorské reprezentace dostanou tričko od ČBA vždy na dva roky 1 ks. Další trika je
možné od ČBA odkoupit na pořizovací cenu.

Čepice - tmavě modrá (životnost 1 rok):
• Čepice zajišťuje pro hráče a hradí ČBA
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MATERIÁL ZAJIŠŤUJÍCÍ SI HRÁČ (VYJMA SENIORSKÉ
REPREZENTACE) OZNAČEN V TABULCE „hráč“
Spodní triko:
• Pro seniorskou reprezentaci platí, že životnost materiálu je 2 roky.
• Spodní triko si zajišťují na vlastní náklady hráči reprezentací U21, juniorské, kadetské, žákovské. Část trika, která bude
vyčnívat spod dresu, musí mít pouze tmavě modrou barvu (NAVY).
• Po dohodě realizačního týmu se sekretariátem ČBA může asociace trika poptat jednotně od několika prodejců a zajistit
tak lepší cenu a jednotnost vzhledu. Pro kadetskou a žákovskou reprezentaci máme trika již v nabídce a hráči si tak mohou trika firmy BASE ART odkoupit. Není to povinností! Pokud hráč dodrží shora uvedené povinnosti tykající se barvy,
může používat i jiné značky.

Kalhoty:
• Pro seniorskou reprezentaci platí, že životnost materiálu je 2 roky.
• Kalhoty si zajišťují na vlastní náklady hráči reprezentací U21, juniorské, kadetské, žákovské. Kalhoty musí být bílé barvy,
bez jakýchkoliv lemů.
• Pro kadetskou a žákovskou reprezentaci máme kalhoty v nabídce a hráči si tak mohou kalhoty firmy BASE ART odkoupit. Není to povinností! Pokud hráč dodrží shora uvedené povinnosti tykající se barvy, může používat i jiné značky.

Podkolenky a opasek
• Pro seniorskou reprezentaci platí, že životnost materiálu je 2 roky u opasku a 1 rok u podkolenek.
• Opasek a podkolenky si zajišťují na vlastní náklady hráči reprezentací U21, juniorské, kadetské, žákovské. Tento materiál
musí být tmavě modré barvy (NAVY).

barva NAVY
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MORÁLNÍ KODEX REPREZENTANTA
Zařazení do reprezentace je odměna a pocta, kterou si musí každý zasloužit. ČBA po reprezentantech vyžaduje
dodržování následujících bodů.
1. Reprezentant musí mít poctivý a aktivní přístup ke zvyšování fyzické připravenosti a k reprezentačním povinnostem.
2. Kromě dlouhodobé výborné výkonnosti musí být reprezentant vzorem ostatním hráčům svým vystupováním nejen
při reprezentačních akcích, ale i v běžných klubových aktivitách.
3. Reprezentant přijede na reprezentační srazy vždy s čistým dresem, kalhotami a ostatními částmi reprezentačního
oblečení.
4. Reprezentant respektuje veškerá potřebná rozhodnutí učiněná trenéry a ostatními členy realizačního týmu.
5. Reprezentant se aktivně podílí na vytvoření a udržení sportovního i týmového ducha.
6. Reprezentant bude dodržovat veškerá pravidla vycházející z kodexu boje proti dopingu.
7. Reprezentant nebude v dresu kouřit, konzumovat alkohol nebo žvýkat tabák.
8. Reprezentant si musí uvědomit, že účast na mezinárodních soutěžích představuje reprezentaci České republiky a především baseballu

Státní hymna České republiky
Kde domov můj,
kde domov můj.
Voda hučí po lučinách,
bory šumí po skalinách,
v sadě skví se jara květ,
zemský ráj to na pohled!
A to je ta krásná země,
země česká, domov můj,
země česká, domov můj!
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