STATUT AKADEMICKÉ KOMISE ČSC

1. Základní ustanovení
a) Akademické komise ČSC (dále jen „AK“ nebo „komise“) je specializovaným
orgánem ČSC zaměřeným na rozvoj českého curlingu v kategorii studentů
vysokých škol splňujících pravidla WCF o reprezentaci v univerzitním sportu.
b) AK je orgán, jehož členy jsou zpravidla trenéři a hráči, kteří mají zájem se na
činnosti AK podílet. Složení AK je schvalováno Výkonným výborem ČSC (dále
jen „VV ČSC“).
c) Ideální počet členů komise je 3-5. V případě nenaplnění stavu, resp.
odstoupení člena AK, má komise právo kooptovat člena nového, který bude
schválen na nejbližším zasedání VV ČSC.
d) AK je řízena předsedou, který je volen jejími členy na prvním zasedání
komise.
e) Jednání AK se řídí Jednacím řádem Akademické komise ČSC, který schvaluje
VV ČSC.

2. Předmět činnosti
Předmětem činnosti AK je zejména:
a) Rozvoj akademického curlingu
•

Rozvoj členské základny
o Sledování členské základny
o Spolupráce s vysokými školami
o Vytváření podmínek pro akademické tréninky
o Pomoc při vytváření optimálních podmínek pro trénování
studentů

•

Akademické soutěže
o Organizace studentských hracích hodin

•

Pomoc rozvoji mimopražského akademického curlingu

b) Spolupráce s komisemi ČSC a VV ČSC
•

Spolupráce se Soutěžní komisí ČSC (dále jen „SK“)
o SK konzultuje Závazné pokyny pro účast týmů, herní řád a
herní rozpis Akademického mistrovství ČR s AK.

o AK si vyhrazuje si možnost změnit Závazné pokyny pro účast
týmů v akademických soutěžích, herní systém a herní rozpis při
nenadálých situacích (např. úprava jmenných soupisek po
termínu odevzdání, odhlášení týmu ze soutěže a další) se
souhlasem SK nebo hlavního rozhodčího jako zástupce SK
(pokud je změna provedena později než 5 dní před začátkem
příslušné soutěže)
•

Spolupráce s Trenérsko-metodickou komisí ČSC (dále jen „TMK“) na
školení trenérů/instruktorů a tvorbě metodických materiálů.

•

V případě potřeby spolupráce s ostatními komisemi ČSC.

c) Akademická reprezentace
•

Možnost nahlížet do plánu přípravy a vznášet podněty na jeho úpravu
k VV ČSC

•

Průběžná kontrola plnění plánu přípravy (přijímání měsíčních zpráv)

d) Vnější vztahy
•

Spolupráce s vysokými školami, popř. jejich fakultami a organizacemi
zabývajícími se volnočasovými aktivitami studentů

•

Případná spolupráce s obdobnými komisemi doma i v zahraničí

e) Rozpočet ČSC pro akademický curling
•

možnost nahlížet do všech materiálů k rozpočtům a finančnímu
zajištění týkající se akademického curlingu s možností vznášet
podněty na změny k VV ČSC

f) Zajištění provázanosti jednotlivých složek akademického curlingu a
komunikace mezi nimi – míněno: orgány ČSC, studenti, trenéři, vysoké školy,
zahraniční instituce.

3. Práva a povinnosti AK
a) AK sama plánuje a řídí svou činnost a z této se zodpovídá VV ČSC.
b) Předseda nebo jím pověřený člen AK má právo účastnit se jednání všech
orgánů ČSC, která se věcně týkají náplně činnosti AK.
c) Předseda nebo jím pověřený člen AK má povinnost na vyžádání podávat
zprávy o výsledcích činnosti komise VV ČSC.
d) Předseda je povinen předkládat VV ČSC zápisy z jednání AK.

4. Závěrečná ustanovení
a) Statut AK nabývá platnosti a účinnosti schválením VV ČSC.
b) Platnost statutu zaniká dnem schválení nové, či upravené verze VV ČSC.

V Praze dne 08.04.2014

Za správnost:
Vlastimil Vojtuš
člen VV ČSC

Potvrzeno Členskou schůzí ČSC: 30.května 2015

