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Etický kodex reprezentanta České republiky v korfbalu
PREAMBULE
Reprezentanti ČR v korfbalu přijímají Etický kodex reprezentanta České republiky v korfbalu
jako morální závazek upravující mravní postoje, chování a jednání všech reprezentantů vůči
sobě, spoluhráčům i protihráčům, partnerům, veřejnosti a Českému korfbalovému svazu (dále
jen ČKS) samotnému. Etický kodex není obecně závazným právním předpisem, ale je
souborem pravidel doplňujících zákonné a jiné právní předpisy. Jeho význam spočívá
především v tom, že jasně říká, na jakých hodnotách a mezilidských vztazích reprezentace ČR
v korfbalu staví a o jaké hráče se chce opírat i do budoucna.
ZÁVAZEK REPREZENTANTA
1) Reprezentant musí mít poctivý a aktivní přístup ke zvyšování fyzické připravenosti
a k reprezentačním povinnostem.
2) Reprezentant se aktivně podílí na vytvoření a udržení sportovního i týmového ducha.
3) Kromě dlouhodobé výborné výkonnosti musí být reprezentant vzorem ostatním hráčům
svým vystupováním nejen při reprezentačních akcích, ale i v běžných ligových startech.
4) Reprezentant respektuje veškerá potřebná rozhodnutí učiněná trenéry a ostatními
členy realizačního týmu.
5) Reprezentant se zavazuje k dodržování všech národních, ale i mezinárodních předpisů
a pravidel. Platí to i o všech pravidlech etiky, oblékání a dalších, jako je organizace
stravování, ubytování atd.
6) Reprezentant si uvědomuje, že nevhodným individuálním chováním na mezinárodních
akcích poškozuje nejen ČKS, ale především Českou republiku.
7) Reprezentant bude dodržovat veškerá pravidla vycházející z kodexu boje proti
dopingu.
8) Reprezentant se aktivně podílí na rozvoji a propagaci korfbalu v České republice.
9) Reprezentant veřejným a mediálním vystupováním podporuje dobré jméno své a ČKS.
Aktivně se podílí na celkovém pozitivním obrazu korfbalu.
Reprezentant, který nedodrží svůj morální závazek vůči ČKS, se vystavuje tomu, že nebude
nadále ponechán v reprezentaci České republiky.
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