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PRAVIDLA ČASQ PRO REPREZENTACI ČESKÉ REPUBLIKY 

 
 
I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ  
 

Čl.1  Reprezentace je chápána jako nezastupitelná a významná součást prezentace České republiky a České 

asociace squashe doma i v zahraničí, kde reprezentanti soutěží za Českou republiku na vrcholných 

squashových soutěžích.  

 

Čl.2 Nominace hráče do reprezentačního týmu je kromě sportovní stránky také ohodnocením jeho osobních a 

morálních kvalit. Pro každého sportovce je ctí reprezentovat Českou republiku a zavazuje sportovce ke snaze 

podat co nejlepší výkony a k chování, které je v souladu se statutem reprezentanta během soutěží i mimo 

sportoviště. Účast hráče ve squashové reprezentaci nevyplývá automaticky z jeho sportovních výsledků. 

Výběr reprezentantů a jejich nominace do reprezentace, se řídí komplexním hodnocením, kde jejich výkony a 

výsledky jsou důležitým, nikoli však jediným kritériem. Výběr a nominaci do reprezentace vydává svým 

rozhodnutím  VV ČASQ na podkladě nominace Komise vrcholového sportu a trenéra reprezentace.  
 
Čl.3 Individuální reprezentace České republiky ve squashi: 

 a. seniorská reprezentace 
 b. juniorská reprezentace 
 c. reprezentace masters 
 d. akademická reprezentace  
  

Čl.4 Týmová reprezentace České republiky ve squashi: 
 a. seniorské soutěže mužů (družstvo tvoří čtyři hráči) 
 b. seniorské soutěže žen (družstvo tvoří tři hráčky) 
 c. juniorské soutěže (družstvo tvoří dva hráčí a jedna hráčka)  

d. klubové soutěže (družstvo mužů tvoří čtyři hráči, družstvo žen tři hráčky, do týmu nominuje hráče 
klub dle svého uvážení, kritéria jsou obdobná jako u seniorských týmových soutěží) 

  

 

 

II. PRÁVA A POVINNOSTI REPREZENTANTA 
 
Čl.5 Hráči nominováni do reprezentace mají právo na: 

a.  finanční podporu formou odměn za umístění a proplacení licencí dle dokumentu „Dotace a odměny 
ČASQ“ 

b. sportovní vybavení formou oblečení a suplementů  
c. podporu tréninkového procesu formou účasti na reprezentačních soustředěních, zařazením do 

tréninkového střediska mládeže nebo SVS a tréninkových utkání  
d. účast na vrcholných domácích i mezinárodních turnajích a akcích pořádaných ČASQ 
e. prezentaci svých výsledků a osobních úspěchů prostřednictvím mediálních kanálů ČASQ   

  
Čl.6 Hráči nominováni do reprezentace, jsou povinni: 

a. dodat na sekretariát ČASQ veškeré potřebné dokumenty (viz příloha č.1 „Dokumentace  
reprezentanta“) a to do sedmi dnů od zveřejnění jejich nominace do reprezentace 

b. řídit se pravidly stanovenými v příloze č.4 („Práva a povinnosti reprezentanta“) 
c. zúčastnit se všech akcí reprezentace, na které byl nominován, pokud mu v tom nebrání vážné 

zdravotní, rodinné nebo pracovní důvody 
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d. v případě neúčasti na akci reprezentace je povinen se omluvit ihned při zjištění skutečností 

zabraňujících účast na akci a doložit důvod neúčasti  
e. v případě pozdní omluvy, nebo neúčasti na reprezentační akci bez závažných důvodů, uhradit 

vynaložené prostředky na zabezpečení této akce, případně vzniklou škodu 
f. po celou dobu nominace vzorně reprezentovat Českou republiku a ČASQ, chovat se v souladu se 

statutem reprezentanta, v duchu sportovní etiky a Fair play  
g. na všech reprezentačních akcích používat oficiální oblečení a sportovní materiál reprezentace, není-li 

dohodnuto jinak 
h. na akcích reprezentace se důsledně řídit pokyny manažera nebo trenéra reprezentace, případně 

ostatních stanovených členů realizačního týmu 
 
 
 

III. NOMINAČNÍ KRITÉRIA REPREZENTACE 
 

A. SENIORSKÁ REPREZENTACE 
 

Čl.7  Kritéria výběru seniorské reprezentace žen a mužů 

a. umístění na národním žebříčku, zde platí nadřazenost žebříčku PSA resp. WSA dle soutěžního řádu čl. 

85. a, odst. 2 
b. umístění na Mistrovství republiky 

c. umístění na turnajích nejvyšší kategorie za uplynulé období 

d. vzájemná utkání hráčů nominovaných do reprezentace 
e. účast na reprezentačních soustředěních a akcích 

f. osobní přístup k reprezentaci a chování hráče v souladu se statutem reprezentanta 

 
Čl.8  Nejpozději do 30.září příslušné sportovní sezóny, bude zveřejněna širší nominace reprezentace (viz příloha č.2 

„Reprezentační tým“). Zařazení reprezentantů do reprezentace bude přehodnocováno na návrh Komise 
vrcholového sportu a trenéra reprezentace nejméně jednou za 3 měsíce, jakož i v případě zásadní změny 
výkonnosti reprezentanta nebo v případě porušení povinností reprezentanta. Každý nominovaný hráč je 
povinen do 7 dnů od zveřejnění nominace písemně sdělit na sekretariát ČASQ nebo manažerovi reprezentace, 
jestli svou nominaci a z toho vyplývající práva a povinnosti přijímá. Nesplnění této povinnosti bude 
považováno za vyjádření nezájmu o zařazení do širší reprezentace.  

     
Čl.9  Nominace pro konkrétní reprezentační akci bude oznámena dle termínu propozic dané akce (viz příloha č.3 

„Nominace na reprezentační akci“). Každý nominovaný hráč je povinen do 7 dnů od zveřejnění nominace 
písemně sdělit na sekretariát ČASQ nebo manažerovi reprezentace, jestli svou nominaci a z toho vyplývající 
práva a povinnosti přijímá. Nesplnění této povinnosti bude považováno za vyjádření nezájmu o nominaci na 
reprezentační akci.  

 
Čl.10  Předběžný plán reprezentačních soutěží, soustředění a jiných reprezentačních akcí bude zveřejněny současně 

s oznámením širší nominace reprezentace. Místo soustředění musí být hráčům oznámeno nejpozději 14 dní 
před začátkem. 

 

B. JUNIORSKÁ REPREZENTACE 
 

Čl.11  Kritéria výběru juniorské reprezentace 

a. umístění na národním žebříčku, zde platí nadřazenost žebříčku ESF dle soutěžního řádu čl. 92 

b. umístění na Mistrovství republiky 

c. umístění na mezinárodních turnajích ESF za uplynulé období 

d. umístění na turnajích ČASQ nejvyšší kategorie za uplynulé období 

e. vzájemná utkání hráčů nominovaných do reprezentace 
f. účast na reprezentačních soustředěních a akcích 

g. osobní přístup k reprezentaci a chování hráče v souladu se statutem reprezentanta 
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Čl.12  Nejpozději do 30.září příslušné sportovní sezóny, bude zveřejněna širší nominace reprezentace (viz příloha č.2 
„Reprezentační tým“). Zařazení reprezentantů do reprezentace bude přehodnocováno na návrh Komise 
vrcholového sportu a trenéra reprezentace nejméně jednou za 3 měsíce, jakož i v případě zásadní změny 
výkonnosti reprezentanta nebo v případě porušení povinností reprezentanta. Každý nominovaný hráč je 
povinen do 7 dnů od zveřejnění nominace písemně sdělit na sekretariát ČASQ nebo manažerovi reprezentace, 
jestli svou nominaci a z toho vyplývající práva a povinnosti přijímá. Nesplnění této povinnosti bude 
považováno za vyjádření nezájmu o zařazení do širší reprezentace. 

 
Čl.13  Nominace pro konkrétní reprezentační akci bude oznámena dle termínu propozic dané akce (viz příloha č.3 

„Nominace na reprezentační akci“). Každý nominovaný hráč je povinen do 7 dnů od zveřejnění nominace 
písemně sdělit na sekretariát ČASQ nebo manažerovi reprezentace, jestli svou nominaci a z toho vyplývající 
práva a povinnosti přijímá. Nesplnění této povinnosti bude považováno za vyjádření nezájmu o nominaci na 
reprezentační akci.  

  

Čl.14 Předběžný plán reprezentačních soutěží, soustředění a jiných reprezentačních akcí bude zveřejněny současně 
s oznámením širší nominace reprezentace. Místo soustředění musí být hráčům oznámeno nejpozději 14 dní 
před začátkem. 

 

C. REPREZENTACE MASTERS 
 
Čl.15 Reprezentací masters se rozumí účast hráčů na zahraničních turnajích, turnajích zařazených do ESF Masters 

Circuit  a evropských a světových mistrovství pořádaných ESF a WSF. 

Čl.16  Kritéria výběru reprezentace masters 

a. umístění na národním žebříčku, zde platí nadřazenost žebříčku dospělých dle soutěžního řádu čl. 112 

a žebříčků ESF 

b. umístění na Mistrovství republiky 

c. umístění na mezinárodních turnajích ESF za uplynulé období 

d. umístění na turnajích ČASQ nejvyšší kategorie za uplynulé období 

e. vzájemná utkání hráčů nominovaných do reprezentace 
f. účast na reprezentačních soustředěních a akcích 

g. osobní přístup k reprezentaci a chování hráče v souladu se statutem reprezentanta 
 
Čl.17 Nominaci hráčů schvaluje VV ČASQ na základě podkladů Komise masters. 

 

D. AKADEMICKÁ REPREZENTACE 
 
Čl.18 Reprezentaci akademického sportu zajišťuje Česká asociace univerzitního sportu (ČAUS), která se podílí na 

organizaci národních a mezinárodních soutěží: 

a.  Světová univerziáda 
b. Akademické mistrovství světa 
c. Mistrovství Evropy Univerzit 
d. Mezinárodní soutěže – mezinárodní akademická mistrovství, akademická mistrovství pořádaná v 

zahraničí a ostatní mezinárodní akce, jichž se česká akademická reprezentace účastní 
e. České akademické hry 
f. Akademická mistrovství ČR 
 

Čl.19 Nominaci hráčů ve formě doporučení  pro ČAUS schvaluje VV ČASQ na základě podkladů Komise vrcholového 

sportu a trenéra reprezentace. 
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E. KLUBOVÁ REPREZENTACE 
 
Čl.20 Reprezentace klubu na mezinárodní akci je dána předpisy ESF pro aktuální ročník - ECC Rules, které jsou 

zveřejňovány na webových stránkách ESF. Nominace klubu na mezinárodní akci se řídí těmito předpisy a 
schvaluje ji  VV ČASQ.  

 
Čl.21 Nominaci hráčů do družstva klubu provádí klub, nominace se řídí pravidly daného klubu a pravidly soutěže.  
 
 
 
 

IV. REALIZAČNÍ TÝM REPREZENTACE 
 

Čl.22  Vrcholným orgánem pro řízení a organizaci reprezentace je Komise vrcholového sportu, která se zodpovídá 
VV ČASQ. Členy Komise vrcholového sportu schvaluje VV ČASQ. 

 
Čl.23  Manažerem reprezentace je člen Komise vrcholového sportu ČASQ a jeho jmenování potvrzuje svým 

rozhodnutím VV ČASQ. 
 

Čl.24 Národního trenéra seniorské i juniorské reprezentace jmenuje VV ČASQ (viz příloha č.5 „Realizační tým 
reprezentace“) na základě rozhodnutí Komise vrcholového sportu ČASQ.  Národní trenér reprezentace může 
být jmenován zároveň trenérem seniorské i juniorů reprezentace. U juniorské reprezentace může být 
nominován pro každou věkovou kategorii jiný trenér nebo může být jeden trenér pro všechny věkové 
kategorie. 

 
Čl.25 Asistenty trenéra reprezentace navrhuje Komise vrcholového sportu a národní trenér reprezentace, do 

funkce je jmenuje VV ČASQ.  
 

 

 

V. PRÁVA A POVINNOSTI REALIZAČNÍHO TÝMU  
 

A. MANAŽER REPREZENTACE 
 
Čl.26 Manažer reprezentace: 

a. je vedoucím reprezentačních týmů a organizuje jejich činnost po celou dobu své funkce 
b. je vedoucím týmu na reprezentační akci a jeho rozhodnutím jsou povinni se řídit všichni účastníci 

akce 
 

c. má právo odvolat reprezentačního trenéra, v případě nesplnění jeho povinností  
d. má právo odvolat asistenta reprezentačního trenéra na základě návrhu trenéra reprezentace nebo 

v případě nesplnění jeho povinností  
e. má právo na proplacení cestovních nákladů, stravné a ubytování a to v závislosti na rozpočtu 

reprezentace 
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Čl.27  Manažer reprezentace je povinen: 

a. zveřejnit nominaci širší reprezentace, termíny reprezentačních soustředění a reprezentačních akcí 
b. včas dodat podklady, které jsou nezbytné pro přihlášení na reprezentační akci, včetně  
 podkladů pro zajištění dopravy, stravy, ubytování a zaplacení startovného a veškerých poplatků  
 souvisejících s akcí, na sekretariát ČASQ a současně zkontrolovat jejich odeslání organizátorům a 

orgánům akce 
c. sestavit rozpočet jednotlivých akcí a celkový rozpočet reprezentace 
d. do 14 dnů po skončení akce dodat výkaz výsledků dle pokynů MŠMT, včetně všech souvisejících 

příloh 
e. v místě akce se účastnit schůzek a meetingů nezbytných pro správný průběh akce 
f. v místě akce řešit případné organizační problémy a zajistit týmu co nejlepší podmínky  
g. v místě akce odevzdávat správně a  včas nominace k utkání dohodnuté s trenérem   
h. kontrolovat a koordinovat práci trenéra, fyzioterapeuta a výkony hráčů 
i. řešit kázeňské přestupky  
 

Čl.28 Manažer reprezentace je zodpovědný: 
a. za správné a včasné dodání veškerých podkladů organizátorům akce, případně na ESF, WSF apod.,  

které jsou dané v propozicích akce  
b. za zajištění optimálních podmínek v rámci možností pro účast týmu na akci (schuttle,  tréninkové 

kurty, strava atd.)  
c. za práci trenérů, fyzioterapeuta, chování hráčů a reprezentaci ČR a ČASQ jako celku 
d. za výsledek celého týmu na reprezentační akci 
e. za celkové výsledky reprezentace po celou dobu své funkce 
 
 
 

B. TRENÉR REPREZENTACE 
 
Čl.29 Trenér reprezentace: 

a. je hlavním trenérem, který řídí utkání týmů a hráčů na reprezentační akci, činnost na soustředěních a 
jiných reprezentačních akcích a jeho rozhodnutím jsou povinni se řídit asistenti trenéra, doprovodný 
personál a všichni hráči 

b. má právo podat návrh na odvolání asistenta reprezentačního trenéra  v případě neplnění jeho 
povinností  

c. má právo na proplacení cestovních nákladů, stravné a ubytování a to v závislosti na rozpočtu 
reprezentace 

 
Čl.30   Trenér reprezentace je povinen: 

a. předložit manažerovi reprezentace návrh širší nominace hráčů a současně s ní návrh termínů a míst  
 reprezentačních soustředění 
b. předložit manažerovi reprezentace návrh účasti týmů a jednotlivců na reprezentačních a 

mezinárodních akcích a výkonnostní cíle pro tyto akce 
c. zabezpečovat a organizovat tréninkový proces reprezentantů společně i samostaně, tvořit a dohlížet 

na tréninkové plány a dbát také na ostatní složky tréninkového procesu jako např. regenerace, 
výživa, testování výkonnosti atd. 

d. měsíc před každou akcí zveřejnit výkonnostní cíle na reprezentačních akcích 
e. v průběhu akce denně podávat informace a výsledky, zejména turnajů a mistrovství 
f. koučovat hráče a týmy během akce a současně organizačně zabezpečit jejich přípravu na utkání, 

trénink a regeneraci 
g. předložit manažerovi nominace k následujícím utkáním 
h. každý den během akce pořádat meeting s hráči 
k. dohlížet na chování hráčů a týmů během utkání a celé akce 
l. předložit manažerovi reprezentace návrh na nominaci asistenta trenéra reprezentace 
m. dodat na sekretariát ČASQ veškeré potřebné dokumenty (viz příloha č.1 „Dokumentace  

reprezentanta“) a to do sedmi dnů od zveřejnění jeho jmenování 
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Čl.31 Trenér reprezentace je zodpovědný za: 

a. návrhy nominace reprezentačních výběrů 
b. sestavování týmů na reprezentačních akcích 
c. plánování a vedení reprezentačních soustředění, ktrátkodobé i dlouhodobé přípravy 
d. za práci asistenta trenéra 
e. za výsledek jednotlivců i týmů na reprezentační akci 
f. za celkové výsledky reprezentace po celou dobu své funkce  
 
  

C. ASISTENT TRENÉRA REPREZENTACE 
 
Čl.32 Asistent trenéra reprezentace: 

a. je asistentem reprezentačního trenéra a plní jeho pokyny na reprezentačních akcích soutěžního i 
tréninkového charakteru, v případě potřeby i v mezidobí těchto akcí 

b. má právo na proplacení cestovních nákladů, stravné a ubytování a to v závislosti na rozpočtu 
reprezentace 

 
Čl.33  Asistent trenéra reprezentace je povinen: 

a. plnit pokyny trenéra reprezentace 
b. v případě nepřítomnosti trenéra na reprezentační akci a v mezidobí těchto akcí převzít jeho 

pravomoc a povinnosti z toho vyplývající v rozsahu stanoveném reprezantačním trenérem nebo 
manažerem reprezentace 

c. dodat na sekretariát ČASQ veškeré potřebné dokumenty (viz příloha č.1 „Dokumentace  
reprezentanta“) a to do sedmi dnů od zveřejnění jeho jmenování 

 
 
 

VI. PŘÍPRAVA REPREZENTACE 
 

A. SENIORSKÁ REPREZENTACE 
 

Čl.34  Hráči seniorské reprezentace odpovídají sami za svoji celoroční přípravu, spolupracují se svými osobními 
trenéry a vybírají si individuální akce, které se netýkají reprezentace, dle svého uvážení. Veškerou tuto 
uvedenou činnost jsou povinni konzultovat s reprezentačním trenérem nebo manažerem reprezentace a 
případně ji upravit, pokud by nějakým způsobem kolidovala s reprezentační akcí.  

 
Čl.35 Společné reprezentační kempy plánuje hlavní trenér reprezentace, který je zveřejní současně se širší nominací 

reprezentace. Každý nominovaný hráč je povinen do 7 dnů od zveřejnění nominace písemně sdělit na 
sekretariát ČASQ nebo manažerovi reprezentace, jestli svou nominaci na soustředění přijímá. 

 

 

B. JUNIORSKÁ REPREZENTACE 
 

Čl.36  Příprava juniorských hráčů probíhá ve třech úrovních. 

 
Čl.37  První úrovní přípravy juniorských hráčů je jejich trénink v mateřských klubech. V mateřských klubech 

odpovídá za přípravu osobní trenér hráče, který konzultuje hráčovu přípravu, zdravotní stav, sportovní formu 
atd. s příslušným trenérem reprezentace nebo trenérem střediska mládeže, do kterého je hráč zařazen.  

 
Čl.38  Druhou úrovní přípravy jsou tréninková střediska mládeže, ve kterých probíhá příprava hráčů zařazených do 

těchto středisek. Trenéři tréninkových středisek mládeže konzultují s osobními trenéry hráčů jejich přípravu a 
doporučují její průběh s ohledem na reprezentační akce, zdravotní stav, sportovní formu atd. Zařazení hráčů 
do tréninkových středisek mládeže je dáno metodickým pokynem s ohledem na místo bydliště hráče a jeho 
výkonnost.  
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Čl.39  Třetí úroveň přípravy jsou reprezentační tréninková soustředění. Juniorská reprezentační tréninková 

soustředění se mohou uskutečnit společně se soustředěním seniorské reprezentace. Výběr hráčů pro tato 
soustředění konzultuje reprezentační trenér s trenérem střediska mládeže a osobním trenérem hráče. 

 

   

VII. ROZPOČET REPREZENTACE 
 
Čl.40 Návrh rozpočtu reprezentace sestavuje Komise vrcholového sportu ve spolupráci s ekonomem ČASQ a to vždy 

na jednu sezónu. Konečnou podobu rozpočtu schvaluje VV ČASQ. 
 

 

VII. VÝKLAD PRAVIDEL PRO REPREZENATACI ČESKÉ REPUBLIKY 
 
Čl.41 Výklad Pravidel pro reprezentaci České republiky v ČASQ provádí VV ČASQ. 

 
Čl.42 VV ČASQ si vyhrazuje možnost doplňovat a upravovat Pravidla pro reprezentaci České republiky v ČASQ při 

zjištění nových nebo nepředvídatelných situací. 
 

Čl.43 Toto úplné znění Pravidel pro reprezentaci České republiky v ČASQ nabývá účinnosti dnem 1.9.2012 
 

 

 

Zpracoval k datu  1.9.2012 VV ČASQ 
 

 
 
 


