Návrh na zrušení
Směrnice o státní reprezentaci
Zdůvodnění:
Gramatická nedokonalost, ignorování pravidel českého pravopisu, nepravdivá tvrzení
o požadavcích na účast na soutěžích schválených (sankcionovaných) IFAA a
nerespektování a hrubé porušení ustanovení této směrnice samotným
předsednictvem jen dokazuje její nepotřebnost a to v prospěch dobrého jména Č3DL
určitě nesvědčí.

- každý občan nebo organizace má právo reprezentovat Českou republiku, ale pouze
stát může jmenovat státní reprezentaci
- byli jsme, ale už nejsme svaz
- Svaz s velkým „S“ je špatně, píše se s malým „s“
- Česká Republika, ve slově republika se píše malé „r“
- v současnosti je požadavek na účast ze strany IFAA karta střelce/score card se
dvěma záznamy, podmínka povinných dvou let byla a je pouze fabulace a
nepochopení pravidel některými funkcionáři, týká se pouze zařazení do výkonnostních
tříd a ty nebyly a nejsou podmínkou účasti.
- podmínka být poslední dva roky řádným členem Č3DL je v pořádku a zcela zbytečná,
ale fyzická osoba není a nemůže být členem IFAA (viz. stanovy), jedinou výjimkou je
čestné členství.
- za poslední dva roky odstřílet dva závody pořádané Č3DL by mělo smysl, kdyby se
předsednictvo a funkcionáři závodů ČP nedomluvili za zády ostatních ignorovat
schválená pravidla IFAA s úpravami schválenými VS. Předsednictvo v tomto případě
hrubě porušilo usnesení VS, soutěžní řád a tím i vlastní směrnici o reprezentaci.
- důvod k podmínce dvou záznamů byl ze strany IFAA ten, aby soutěžící získal
možnost prakticky vstřebat pravidla a při účasti na schváleném závodě nekomplikoval
průběh své skupině ani sobě. Obcházením těchto pravidel se to určitě nenaučí.
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Směrnice o podmínkách účasti na sankcionovaných soutěžích
Směrnice pro státní reprezentaci Č3DL
a) Doklady vydávané Svazem
1. Na sankcionovaných soutěžích IFAA - mistrovství světa, mistrovství Evropy apod.
je vyžadována platná karta střelce IFAA (score card) se záznamy za poslední dva
roky.
2. Kartu vydá národní Svaz, který je členem IFAA (Č3DL) každému střelci, který o ní
požádá.
3. Platnost karty je potvrzena jednak razítkem a podpisem na kartě, a jednak
písemně pořadateli. Platnost jednotlivých záznamů v kartě potvrzuje buďto ředitel
závodu, nebo jednorázově funkcionář Svazu.
b) Způsobilost reprezentovat
Způsobilost reprezentovat Českou Republiku na sankcionovaných soutěžích IFAA
potvrdí Svaz každému střelci, který splní následující podmínky:
1. Poslední dva roky je řádným členem Č3DL (IFAA)
2. Za poslední dva roky odstřílel nejméně dva závody pořádané Č3DL
3. V minulosti se neprovinil proti etickému kodexu IFAA, směrnici Č3DL a je
předpoklad, že nebude poškozovat dobré jméno České Republiky a Č3DL.
c) Reprezentace
1.

Účast na slavnostním zahájení a zakončení je možná pouze v dresu Č3DL

2. Je zakázáno hanobení státních symbolů (státní znak a vlajka), například
kresbami, či nápisy.

d) Národní dres
Národní dres je modrý a respektuje minimální heraldická pravidla. Na zádech je
jméno střelce a jméno země , buď celé, nebo CZE. Pokud je na dresu logo sponzora,
jméno klubu apod., nesmí být na čestnějším místě než státní symbol, zejména ne na
levé straně prsou a levém rukávu.
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