
Jméno:Příjmení:

Ulice + čp: Město/obec: PSČ:

osobní trenér

Oddíl / klub:Datum narození:

Datum absolvování preventivní lékařské sportovní prohlídky:

Hlavní disciplína: 2014

Hlavní disciplína: 2015

Hlavní disciplína: 2016

Hlavní disciplína: 2017
Vedlejší disciplína: 2017

výkon

výkon

výkon

plán
plán

Souhlasím se zařazením do sportovního střediska a povinnostmi, které z tohoto zařazení vyplývají - dodržování
obecných pravidel atletiky, směrnic spolku v němž jsem evidován a dále  ČAS, MŠMT ČR, jako střešních
organizací, které upravují legislativu pro činnost Sps a tvoří metodické prováděcí pokyny pro trenéry a členy SpS.
Budu provádět pravidelnou evidenci tréninku, kterou na vyžádání předložím ke kontrole osobnímu trenérovi,
vedoucímu trenérovi SpS a pověřeným osobám spolku a ČAS. Budu usilovat o start ve všech závodech
zajišťovaných spolkem, u kterého jsem evidován jako atlet abych splnil podmínku pro zařazení do Sps a byl tzv.
„aktivním atletem“. Zúčastním se všech MČR mé věkové kategorie, na kterých bude vypsána soutěž v mé hlavní
disciplíně, a na která budu vybrán technickým delegátem ČAS ke startu. Zúčastním se všech reprezentačních
akcí, na které budu nominován ČAS. Případnou neúčast omluvím potvrzením od lékaře. Zároveň souhlasím s
použitím výše uvedených osobních údajů, dalších naměřených hodnot z měření a testů, digitálních záznamů,
pořízených na atletických soutěžích, při testování a výcvikových táborech SpS (kempech SpS), pro potřeby ČAS
a KAS/PAS (krajský/pražský atletický svaz) po dobu mého zařazení v SpS. Před zařazení do SpS absolvuji
vstupní sportovní prohlídku se standartním klidovým EKG podle prováděcích pokynů pro SpS, které jsou uvedeny
v brožuře Talentované mládeže 2017 – 2020.

Telefon: Email:

Příjmení: Jméno:

Podpis trenéra:

Podpis atleta/atletky (u osob mladších 18ti let i zákonného zástupce)

Návrh na zařazení atleta - atletky do SpS pro rok 2017

SPORTOVNÍ STŘEDISKO  (SpS)

výkon 2

výkon 2

výkon 2

plán 2
plán2

Výkonnost:

Vedlejší disciplína: 2014 výkon výkon 2

Vedlejší disciplína: 2015 výkon výkon 2

Vedlejší disciplína: 2016 výkon výkon 2

Email zákonného zástupce:
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