STATUS REPREZENTANTA GCA
pro rok 2022
Já, níže podepsaný hráč/hráčka GCA, akceptuji Status reprezentanta GCA pro rok 2022.
Jako reprezentant GCA mám právo:
•
•
•
•
•

být na základě dosažených výsledků a plnění posuzovaných kritérií nominován do
reprezentačních družstev GCA
mít uhrazené náklady spojené s akcemi družstev i jednotlivců, a to ve smyslu příslušných
platných směrnic GCA
získat reprezentační týmové oblečení příslušného týmu, do kterého budu zařazen
účastnit se tréninkového programu reprezentace GCA
využívat dotaci tréninkových míčů na driving range

Jako reprezentant GCA mám povinnost:
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•

účastnit se vybraných turnajů a soustředění reprezentace GCA, případně předem omluvit
svoji neúčast ze závažných důvodů
na základě nominace podávat maximální výkony a plnit nařízení pověřených osob GCA
důstojně reprezentovat GCA, dbát o své dobré jméno, o dobré jméno GCA a ČGF
dbát na dodržování Pravidel golfu, golfové etikety, čestného chování vůči soupeřům,
spoluhráčům a ostatním členům teamu
dbát na soustavné udržování své výkonnosti a svého zdraví
respektovat všechny zásady ve smyslu kodexu Antidopingového výboru ČR a Olympijské
charty o používání zakázaných podpůrných prostředků
na reprezentačních akcích GCA vystupovat ve schváleném reprezentačním oblečení
na reprezentačních akcích GCA dodržovat správnou životosprávu, je zakázáno po celou dobu
trvání akce užívání alkoholických nápojů, omamných a psychotropních látek a zakázaných
podpůrných prostředků
důsledně vyplňovat statistiky z jednotlivých turnajů a záznamy z tréninků na portálu TCM
uhradit roční poplatek za členství v GCA

Jako reprezentant GCA beru na vědomí a výslovně souhlasím s tím, že v případě porušení
povinností, jak je výše uvedeno:
•
•
•

mi může být odebráno právo využívat tréninkové míče na driving range
mi může být odebrána podpora ze strany GCA ve smyslu příslušných Směrnic o úhradě
nákladů
mi může být na základě rozhodnutí SR GCA odebrán Status reprezentanta GCA
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