MANUÁL
MUŽSKÉ REPREZENTACE
• MATERIÁLOVÉ VYBAVENÍ
• MORÁLNÍ KODEX

MATERIÁLOVÉ VYBAVENÍ
Manuál pro výdej a příjem reprezentačního oblečení
pro období 2018 - 2019
HRÁČI MUŽSKÉ REPREZENTACE (H) - OBDRŽÍ KOMPLETNÍ VÝBAVU OD ČBA. PO TŘECH A VÍCE LETECH V
MUŽSKÉ REPREZENTACI OBDRŽÍ TENTO MATERIÁL HRÁČI DAREM DO OSOBNÍHO VLASTNICTVÍ. NÁROK
NA REPREZENTAČNÍ OBLEČENÍ, MÁ 25HRÁČŮ NA FINÁLNÍ SOUPISCE REPREZENTACE. HRÁČE DO FINÁLNÍ
SOUPISKY VYBÍRÁ REALIZAČNÍ TÝM TRENÉRŮ.
Přehled zajišťovaného oblečení pro HRÁČE:
Materiál
Čepice
Dres bílý
Dres modrý
Bunda BP
Mikina
Kalhoty – bílé (baseball)
Opasek
Kraťasy
Spodní triko krátký rukáv
Spodní triko dlouhý rukáv
Společenské triko
Podkolenky
Taška
Pálka

Množství
1x
1x
1x
1x
1x
2x
1x
1x
3x
1x
1x
2x
1x
2x

REALIZAČNÍ TÝM TRENÉRŮ (RTT) - OBDRŽÍ KOMPLETNÍ VÝBAVU OBLEČENÍ OD ČBA NA DOBU PLATNOSTI
SMLOUVY.
Přehled zajišťovaného materiálu pro RTT:
Materiál
Množství
Čepice
1x
Dres bílý
1x
Dres modrý
1x
Bunda BP
1x
Mikina
1x
Kalhoty – bílé (baseball)
2x
Opasek
1x
Kraťasy
1x
Šusťáky
1x
Spodní triko krátký rukáv
3x
Spodní triko dlouhý rukáv
1x
Společenské triko
1x
Podkolenky
2x
Taška
1x

LÉKAŘI A FYZIOTERAPEUTI (LF) – OBDRŽÍ VÝBAVU OD ČBA NA DOBU PLATNOSTI SMLOUVY.
Přehled zajišťovaného materiálu pro LF:
Materiál
Množství
Čepice
1x
Bunda BP
1x
Mikina
1x
Kraťasy
1x
Šusťáky
1x
Společenské triko
2x
Zdravotnická taška
1x
SKAUTI, MÉDIA A ČLENI VÝPRAVY (SMČV) – OBDRŽÍ OD ČBA NA DOBU PLATNOSTI SMLOUVY.
Přehled zajišťovaného materiálu pro SMČV:
Materiál
Množství
Čepice
1x
Společenské triko
1x

Pokud hráč materiál označený v tabulce ztratí nebo zničí, je povinen si pořídit nový na vlastní náklady. ČBA
zajistí hráči výhodnější cenu a materiál mu prodá za pořizovací částku.
Hráči si mohou materiál v tabulce od asociace odkoupit do svého vlastnictví za pořizovací částku. Odkoupení
však není povinností hráče reprezentace.
Materiál je hráčům reprezentace zapůjčen vždy na 1 rok, výjimku tvoří stabilní hráči reprezentace, které
určuje RT pro dané období.

POPIS MATERIÁLU
Dres SSK
• Životnost: 4 roky
• Barva: 1ks bílý, 1ks modrý
• Dresy má hráč zapůjčeny od ČBA.
BP Bunda
• Životnost: 2 roky
Taška
• Životnost: 2 roky
Společenské triko
• Životnost: 2 roky
Čepice
• Životnost: 1 rok
Spodní triko:
• Životnost: 2 roky
• Barva: části trika, které vyčnívají spod dresu, musí mít pouze tmavě modrou barvu (NAVY)
(pokud hráč dodrží shora uvedené povinnosti tykající se barvy, může používat i jiné značky)
Kalhoty a šusťáky:
• Životnost: 2 roky, po této lhůtě obdrží hráči kalhoty a trenéři šusťáky darem do osobního vlastnictví
• Barva kalhot: bílá, bez jakýchkoliv lemů
• Barva šusťáků: modrá (NAVY)
(pokud hráč a trenér dodrží shora uvedené povinnosti tykající se barvy, může používat i jiné značky)
Kraťasy:
• Životnost: 2 roky, po této lhůtě obdrží hráči kraťasy darem do osobního vlastnictví
Opasek a podkolenky:
• Životnost: 4 roky – opasek, 1 rok - podkolenky
• Barva: tmavě modrá (NAVY)
(pokud hráč dodrží shora uvedené povinnosti tykající se barvy, může používat i jiné značky)
Pálka:
• Životnost: 1 roky
• Hráč si model a velikost pálek zvolí sám. Hráč má nárok na 2ks pálek za 1 rok. Na akci
pořádané ČBA hráč vyfasuje jednu pálku. Pokud hráč pálku během akce zlomí, technický
vedoucí mu novou pálku dá výměnou za pálku zlomenou. Pokud hráč po 1 roce pálky
nezlomí, budou mu dány 2ks pálek do osobního vlastnictví. Hráč nesmí pálky prodávat.
Helmy:
• Životnost: 3 roky
• Pro hráče jsou zajištěny pálkařské helmy. Helmy musí mít vpředu znak reprezentace. Hráč může používat
vlastní helmu, pokud je helma modré navy barvy. Hráč si musí na helmu nalepit logo reprezentace, jinak
nesmí helmu používat.
Veškerý osobní materiál, který hráč používá při hře, musí být schválen technickým vedoucím.

MORÁLNÍ KODEX REPREZENTANTA
Zařazení do reprezentace je odměna a pocta, kterou si musí každý zasloužit. ČBA od
reprezentantů 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 reprezentant být vzorem ostatním hráčům svým
vystupováním, nejen při reprezentačních akcích, ale i v běžných klubových aktivitách.
3. Reprezentant přijede na reprezentační akce 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 nesmí při akcích pořádaných ČBA kouřit nebo konzumovat alkohol.
8. Reprezentant si musí uvědomit, že účast na mezinárodních soutěžích představuje reprezentaci České
republiky a především baseballu.
9. Reprezentant se zavazuje k používání reprezentačního oblečení po dobu reprezentačních akcí (mistrovství
Evropy, Světa, WBC, turnaje atd…).
10. Reprezentant nesmí používat oblečení mimo reprezentační akce (ligové zápasy, turnaje atd…). Pokud se
tak stane, reprezentant může zaplatit pokutu až do výše 10 000Kč
11. Reprezentant souhlasí s použitím osobních fotografií za účelem propagace reprezentace (letáky, tiskoviny,
web,…).

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

