
Směrnice ČSMMA č. 1/2021 

Směrnice pro zařazení závodníka do reprezentačního týmu 

České republiky 

 

1. Základní ustanovení 

1.1. Tato směrnice stanovuje podmínky pro zařazení závodníka do reprezentačního týmu České republiky 

(dále jen REPRE) Českého svazu MMA z.s. (dále jen ČSMMA). 

1.2. Zařazení závodníka do REPRE ČSMMA je základní podmínkou účasti na mistrovství světa (dále jen MS), 

mistrovství světa juniorů či mládeže (dále jen MSJ), mistrovství Evropy (dále jen ME), mistrovství Evropy 

juniorů či mládeže (MEJ) a ostatní kontinentální mistrovství (KM). 

 

2. Podmínky pro zařazení do REPRE ČSMMA 

2.1. České státní občanství 

2.2. Členství v ČSMMA 

2.3. Splnění nominačních kritérií ČSMMA 

2.4. Dodržení závazku sportovce ve věci dopingu ve sportu 

2.5. Dodržení morálního kodexu reprezentanta ČSMMA 

 

3. Nominace do REPRE ČSMMA 

3.1. Nominaci REPRE ČSMMA schvaluje výkonný výbor ČSMMA (dále jen VV ČSMMA) na základě návrhu 

reprezentačního trenéra ČSMMA nebo člena VV ČSMMA, a to vždy na konkrétní reprezentační akci (MS, 

MSJ, ME MEJ, KM). 

3.2. Na nominování závodníka do REPRE ČSMMA neexistuje žádný nárok.  

3.3. VV ČSMMA je povinen při nominaci REPRE ČSMMA dodržovat požadavky a metodiku stanovenou Národní 

sportovní agenturou na podporu státní reprezentace.  

 

4. Povinnosti člena REPRE 

4.1. Dodržovat právní řád České republiky, stanovy ČSMMA, směrnice ČSMMA a obecně platné morální 

a společenské normy 

4.2. Dbát dobrého jména ČSMMA, jeho představitelů a nadřazených organizací. 

4.3. Respektovat zájmy sponzorů, reklamních a obchodních partnerů ČSMMA. 

4.4. Dodržovat veškerá pravidla a nařízení týkající se dopingu ve sportu. 

4.5. Dodržovat morální kodex reprezentanta. 

4.6. Dodržovat veškeré další předpisy, požadavky a zájmy ČSMMA na reprezentačních výjezdech, zejména pak: 

4.6.1. právní řád, předpisy a národní zvyklosti dané země, 

4.6.2. vystupovat a startovat ve schváleném reprezentačním oblečení ČSMMA, 

4.6.3. dodržovat a respektovat veškerá rozhodnutí učiněná státními trenéry a ostatními členy 

realizačního týmu státní reprezentace. 

4.7. Dodržovat veškerá ustanovení reprezentační smlouvy, pokud je mezi členem REPRE a ČSMMA sjednána. 

 

5. Odpovědnost člena REPRE 

5.1. Člen REPRE s plnou právní zodpovědností odpovídá za své chování a činnost jak na reprezentačním 

výjezdu, tak i s činností související před i po skončení reprezentačního výjezdu. 

5.2. Člen REPRE je povinen uhradit veškeré škody, penále, pokuty či jiné majetkové sankce, které budou jemu 

nebo ČSMMA vyměřeny k úhradě za nedodržení či porušení povinností člena REPRE dle čl. 4. této 

směrnice. 

5.3. V případě porušení některé z povinností člena REPRE na reprezentačním výjezdu dle čl. 4.6. této směrnice, 

může být rozhodnutím vedoucího výjezdu s okamžitou platností vyloučen z REPRE ČSMMA. Vyloučený 



člen REPRE má následně povinnost uhradit veškeré náklady spojené s jeho reprezentačním výjezdem 

(doprava, ubytování, stravování, poplatky apod.).  

 

6. Závěrečná ustanovení 

6.1. Výklad této směrnice provádí VV ČSMMA. 

6.2. Tato směrnice byla schválena VV ČSMMA usnesením č. U2/2021 dne 4. 2. 2021, a nabývá platnosti 

a účinnosti dne 5. 2. 2021 

 

 

 

.…………………….…………………………………. 

Michal Hamršmíd – předseda ČSMMA 

 


