STATUT JUNIORSKÉ KOMISE
ČESKÉHO SVAZU CURLINGU
(schváleno VV ČSC dne 2.10.2017, potvrzeno ČS ČSC dne

)

Článek I
Základní ustanovení
1) Juniorská komise Českého svazu curlingu (dále jen JK) je zvláštní kolektivní orgán pro
správu a rozvoj juniorského a žákovského (dohromady též mládežnického) curlingu v rámci
ČSC.
2) JK sama plánuje a řídí svou činnost a za tu je odpovědna Výkonnému výboru ČSC (dále
jen VV ČSC). Komise svou činnosti vykonává v souladu s Koncepcí juniorského curlingu a
s Koncepcí ČSC.
3) JK ve své činnosti rozhoduje prostou většinou přítomných hlasů. V případě rovnosti hlasů
rozhoduje hlas předsedy.
Článek II
Členství v komisi
1) Členy JK jsou řádní i individuální členové ČSC, kteří mají zájem se na činnosti JK podílet.
Složení JK je schvalováno VV ČSC.
2) Minimální počet členů komise je 5. V případě nenaplnění počtu členů JK a odstoupení
člena JK má komise právo kooptovat nového člena, který bude schválen na nejbližším
zasedání VV ČSC.
Článek III
Organizace komise
1) JK se skládá za členů komise a z předsedy komise. Jednání probíhá pomocí komunikace
mezi jejími členy a na zasedání komise. Komise přizve ke své činnosti poradce nebo členy
jiných komisí je-li to vzhledem k předmětu činnosti vhodné.
2) Členové komise plní úkoly dle svého nejlepšího vědomí a svědomí a účastní se zasedání
komise. Členové komise pravidelně informují předsedu komise o průběhu plnění svých
úkolů.
3) Předseda komise je člen komise, který je zvolen jejími členy na prvním zasedání komise.
Funkce předsedy vzniká schválením předsedy VV ČSC.
4) Předseda komise řídí a koordinuje činnost komise a informuje VV ČSC o její činnosti.
Předseda komunikuje za komisi navenek, pokud tím nepověří jiného člena komise.
5) Komunikace mezi členy komise probíhá způsobem, na kterém se komise jednomyslně
shodne.
Článek IV
Zasedání komise
1) K zasedání komise se členové komise a hosté schválení členy komise schází dle potřeby.
Zasedání JK vede její předseda, v případě jeho nepřítomnosti komisí zvolený zástupce.
2) Členové a hosté se účastní buď osobně nebo prostřednictvím videokonferenčního zařízení.
3) Předseda nebo zvolený zástupce vyhotoví bez zbytečného odkladu zápis ze zasedání
komise.

Článek V
Předmět činnosti
1) Předmětem činnosti JK je správa a rozvoj mládežnického curlingu.
Správou mládežnického curlingu se rozumí především:
a) organizace mládežnických soutěží, které nejsou v působnosti Soutěžní komise ČSC;
b) podpora rozvoje mimopražského mládežnického curlingu;
c) spolupráce s komisemi ČSC a VV ČSC;
d) spolupráce s vedením SCM;
e) dohled a spolupráce na činnosti juniorských reprezentací;
f) dohled a spolupráce na činnosti s mládeží v klubech;
g) možnost kontroly rozpočtu pro mládežnický curling.
Rozvojem mládežnického curlingu se rozumí především:
a) rozvoj, rozšiřování a správa členské základny;
b) spolupráce s kluby podporujícími mládežnický curling;
c) účast na pořádání mládežnických curlingových kempů;
d) rozvoj koncepce trénování mládeže ve spolupráci s trenérsko-metodickou komisí;
e) zpracování studií a materiálů pro podporu rozvoje mládežnického curlingu.
Článek VI
Práva a povinnosti JK
1) Předseda nebo pověřený člen JK má právo účastnit se jednání všech orgánů ČSC, která
věcně souvisí s předmětem činnosti JK.
2) Předseda nebo pověřený člen JK má povinnost informovat VV ČSC prostřednictvím člena
VV pro juniorský curling o činnosti JK a je povinen bez zbytečného podkladu předkládat
zápisy z jednání sekretáři svazu.
Článek VII
Závěrečná ustanovení
1) Tento statut nabývá platnosti a účinnosti schválením VV ČSC.

V Praze dne 7.8.2017

……………………………………
předseda Juniorské komise

