Statut Reprezentační komise ČSC
(schváleno VV ČSC dne 11.2.2019)
Reprezentační komise Českého svazu curlingu (dále jen ReK) má významné poslání v oblasti
zabezpečení chodu národních reprezentací vysílaných Českým svazem curlingu z.s. (dále jen ČSC) na
mezinárodní akce.

1. Základní ustanovení
a) ReK je komise ad hoc zřizovaná Výkonným výborem ČSC (dále jen VV ČSC) pro
zabezpečení chodu reprezentací.
b) ReK se skládá ze 4 členů, kteří jsou všichni voleni VV ČSC. Rek následně ze svého středu
zvolí předsedu ReK. ReK je složena ze zástupce Soutěžní komise ČSC, Trenérsko-metodické
komise ČSC, národního trenéra a VV ČSC.
c) V případě odstoupení člena ReK je tato schopna i nadále fungovat, minimálně však v počtu 3
členů. Nového člena, či členy volí VV ČSC.
d) ReK je řízena jejím předsedou, v případě jeho nepřítomnosti jeho zástupcem zvoleným ReK.
Za ReK je oprávněn navenek jednat a komunikovat pouze předseda či jeho zástupce zvolený
ReK.
e) ReK nezasahuje do působnosti či pravomocí VV ČSC. ReK sama plánuje a řídí svou činnost a
z této se zodpovídá VV ČSC.
f) ReK zpravidla komunikuje prostřednictvím e-mailu, popř. se schází na jednání dle potřeby.
g) V případě rozhodování či řešení sporů či protestů dle platných řádů a jiných předpisů ČSC je
ReK povinna se řídit ustanoveními těchto řádů a jiných předpisů ČSC.
h) ReK je usnášeníschopná, účastní-li se rozhodování, popř. jednání nadpoloviční většina jejích
členů. ReK rozhoduje nadpoloviční většinou členů zúčastněných na rozhodování. V případě
rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy.

2. Předmět činnosti a působnost ReK
Předmětem činnosti ReK je:
-

Definice náplně smluv s reprezentanty a jejich koordinace
Koordinace a schvalování plánů příprav jednotlivých reprezentačních týmů
Hodnocení plnění těchto plánů
Schvalování nominace týmových trenérů pro reprezentační týmy
Alokace tréninkových hodin pro reprezentační týmy
Příprava rozpočtu reprezentací
Přidělování finančních prostředků na přípravu týmů a kontrola jejich čerpání
Nastavení kvalifikačních předpokladů a zodpovědností týmových trenérů
Úzká součinnost se Soutěžní komisí ČSC, Trenérsko-metodickou komisí ČSC a Juniorskou
komisí ČSC

3. Práva a povinnosti
a) Předseda nebo pověřený člen ReK má právo se zúčastnit jednání všech orgánů ČSC, která se
věcně týkají náplně činnosti ReK.
b) Předseda nebo pověřený člen ReK je povinen na vyžádání podávat zprávu o výsledcích
činnosti ReK VV ČSC.
4. Závěrečná ustanovení
Tento Statut nabývá platnosti a účinnosti schválením VV ČSC.

