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C12 Náplň činnosti Odborných komisí VV ČSJ
1. Jednotlivé odborné komise jsou ustanoveny v souladu s platnými stanovami ČSJ.
2.1 Sportovně-technická komise (STK):
* Navrhuje úpravy nebo nové znění Soutěžního řádu a dalších dokumentů ČSJ
ohledně pořádání závodů.
* Zajišťuje tvorbu nebo kooperace přípravy Celostátní termínové listiny
* Zajišťuje semináře o pořádání závodů
* Zajišťuje MČR a další závody, kde je pořadatel ČSJ
Spolupracuje úzce s KR a KLM
Složení komise: předseda komise (člen VV ČSJ) a po jednom zástupci z každého KSJ
(1+14)
2.2 Komise rozhodčích ČSJ (KR):
* Zajišťuje přípravu nových rozhodčích a zajišťuje udržení a zvýšení kvalifikace
stávajících rozhodčích. Za tímto účelem pořádá semináře a řídí nebo
spolupracuje při řízení při výměnných programy rozhodčích na národní a
mezinárodní úrovni.
* Zajišťuje překlady ZPJ a dalších dokumentů, které se týkají rozhodování závodů.
* Předkládá Výkonnému výboru návrhy k přijetí směrnic a předpisů mezinárodních
jachtařských nebo sportovních organizací, které se týkají rozhodování závodů.
* Vypracovává návrhy nových nebo navrhuje úpravy stávajících směrnic
Závazných dokumentů ČSJ, které se týkají řízení závodů, a předkládá je VV ČSJ
ke schválení.
* Navrhuje Výkonnému výboru ČSJ ke schválení nominaci rozhodčích pro závody,
které pořádá ČSJ případně pro další významné závody, které pořádají subjekty
sdružené v ČSJ.
* Navrhuje Výkonnému výboru složení Odvolací komise.
Složení komise: předseda komise (člen VV ČSJ) a po jednom zástupci z každého KSJ
(1+14)
2.3 Komise loďařsko-měřičská (KLM)
* spolupracuje na organizaci technických inspekcí lodí během závodů
* zajišťuje přípravu technických inspektorů lodí
* zajišťuje přípravu akreditovaných měřičů ČSJ
* zajišťuje překlady technických pravidel jachtingu
* spolupracuje s jednotlivými ALT při překladu třídových pravidel
* organizuje semináře pro měřiče, technické inspektory a závodníky na téma
technické inspekce lodí a třídová pravidla
Je spojena s KLT a spolupracuje s STK a KR
2.4 Komise lodních tříd (KLT) – (přičleněna k KLM)
* koordinuje spolupráci LT a ČWA/ČANY/AMTR
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* doporučuje priority podpory lodních tříd
* podporuje rozvoj členské základny a základny mládeže
* zastupuje ambice lodních tříd ve vztahu k ČSJ
Členy komise jmenuje VV ČSJ na základě návrhu člena VV, který je zodpovědný za
oblast KLT a KLM.
2.5 Komise pro vrcholový sport a Sportovní úsek
2.5.1 Komise pro vrcholový sport (KVS)
* členy KVS jmenuje VV ČSJ na základě návrhu člena VV, který je zodpovědný za
oblast vrcholového sportu.
* v úzké spolupráci s KM určuje strategii podpory ČSJ v jednotlivých fázích cesty
jachtaře k vrcholovému jachtingu
* navrhuje VV ČSJ hlavního trenéra ČSJ – vedoucího sportovního úseku
* zve hlavního trenéra na své schůze s hlasem poradním.
* ve spolupráci s hlavním trenérem navrhuje VV ČSJ trenéry SCM a SPS a
kondičního trenéra ČSJ – členy sportovního úseku
* na základě nominace sportovního úseku předkládá VV ČSJ ke schválení členy
RD, RDJ a SCM a členy RD pro jednotlivé MS a ME
* řídí a kontroluje činnost hlavního trenéra a jeho prostřednictvím ostatních členů
sportovního úseku
* určuje kritéria rozdělení finanční podpory členů RD, družstev SCM a SPS a
kontroluje její čerpání
* určuje kritéria rozdělení finanční podpory na činnost trenérů SCM a SPS a
kondičního trenéra a kontroluje její čerpání
2.5.2 Sportovní úsek
* členy sportovního úseku jmenuje VV ČSJ na základě návrhu KVS. Sportovní
úsek vede hlavní trenér. Jeho členy jsou kondiční trenér ČSJ, trenér SPS a
trenéři SCM.
* na základě sportovních výsledků, předpokladu splnění kvalifikace na OH, a
v souladu se Závaznými dokumenty ČSJ (směrnice D2) vyhledává vhodné
kandidáty a navrhuje KVS jejich zařazení do RD,SCM a SPS ČSJ
* přijímá podměty a návrhy lodních tříd k nominaci členů RD pro jednotlivé MS a
ME a předkládá je KVS ke schválení
* spolupracuje s členy RD, SCM a SPS na zpracování dlouhodobých plánů
* hodnotí plnění plánů a výsledky členů RD, SCM a SPS
* kontroluje a hodnotí plnění tréninkových plánů členů RD a SCM
* zabezpečuje RD Junior, doporučuje postup členů RDJ do RD
* spolupracuje s ALT a třídovými trenéry
* spolupracuje s KM a SCM při výchově a výběru talentů
* pořádá soustředění a srazy členů RD, SCM a SPS
* navrhuje složení realizačních týmů na jednotlivé akce členů RD, SCM a SPS a
předkládá je ke schválení KVS
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2.6 Lékařská komise – přičleněna ke Sportovnímu úseku
* zajišťuje vzdělávání trenérů a závodníků v souvislosti s podpůrnými a
zakázanými látkami a zabezpečuje soustavný boj s dopingem
* zajišťuje nebo spolupracuje na zajištění vědecko-metodického servisu pro členy
RD a RDJ (např: pravidelné zátěžové testy)
2.7 Trenérsko-metodická komise (TMK)
* koordinuje školení trenérů III. třídy
* školí trenéry II. třídy
* pořádá semináře k udržení a rozvoji kvalifikace trenérů
* vede evidenci všech trenérů ČSJ
* zajištuje metodické materiály pro trenéry
* vytváří jednotnou metodiku výcviku, zejména u mládežnických tříd
spolupracuje s KM a KVS
Složení komise: Komisi jmenuje VV ČSJ na základě návrhu předsedy komise.
2.8 Komise mládeže (KM)
* zajišťuje rozvoj mládežnického jachtingu:
* podpora klubů začínajících pracovat s mládeží
* podpora stávajících klubů pracujících s mládeží
* podpora neklubových akcí vedoucích k propagaci jachtingu
* zajišťuje výchovu talentované mládeže:
* podpora vybraných ALT pracujících s mládeží
* spolupráce s SCM a SPS, doporučuje zařazení členů do SCM a SPS,
doporučuje trenéra SCM, schvaluje program SCM a SPS, kontroluje a
odsouhlasuje čerpání financí na tyto programy
* spolupracuje s KVS (Komise vrcholového sportu), navrhuje juniory do RDJ
* spolupracuje s KKK (Komise klubů a krajů), podpora rozvoje mládežnického
jachtingu
* spolupracuje s PR, propagace a podpora mládežnického jachtingu
Složení komise: předsedu KM jmenuje VV ČSJ. Dalším členem KM je člen VV ČSJ,
který má v kompetenci mládežnický jachting a dále jeden zástupce SCM. Dalšími členy
mohou být osobnosti, které se aktivně věnují problematice mládežnického jachtingu.
Členy komise mládeže navrhuje předseda komise mládeže ve spolupráci s lodními
třídami a schvaluje je Výkonný výbor ČSJ.
2.9 Public Relations (PR)
* zajišťuje propagaci jachtingu jako celku,
* zajišťuje/spolupracuje na propagaci závodů pořádaných ČSJ (společně s STK)
* zajišťuje/spolupracuje na propagaci RD ČSJ (společně s RD/KVS)
* pořádá tiskové konference ČSJ
* pořádá každoroční anketu Jachtař roku
Složení komise: Komisi jmenuje VV ČSJ na základě návrhu předsedy komise.
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2.10 Komise klubů a krajů (KKK)
* koordinuje činnost jednotlivých Krajských svazů jachtingu a jednotlivých
jachetních klubů a TJ. Řeší nebo spolupracuje na řešení jejich problémů. Návrhy
řešení těchto problémů předkládá VV k projednání.
* navrhuje úpravy kritérií pro přidělování a určení účelu a vyúčtování prostředků
ČSJ pro jednotlivá KSJ
* navrhuje VV nebo Konferenci ČSJ úpravy stanov nebo dalších dokumentů ČSJ
týkajících se přijímaní a registrace nových členů a členských subjektů
* podporuje rozvoj členské základny a základny mládeže
* ve spolupráci s STK se podílí na pořádání Krajských přeborů a krajských soutěží
Složení komise: předseda komise (člen VV ČSJ) a po jednom zástupci z každého KSJ
(1+14)
2.11 Hladinová záchranná služba Českého svazu jachtingu (HZS ČSJ)
* zajišťuje činnost Hladinové záchranné služby ČSJ
* spolupracuje s dalšími záchrannými službami pro zabezpečení závodu
spolupracuje při pořádání závodů (s STK)
* organizuje semináře pro záchrannou službu a zajištění bezpečnosti při pořádání
závodů.
Složení komise: předseda komise (jmenovaný VV ČSJ) a po jednom zástupci
z každého KSJ (1+14)
2.12 Legislativní komise (LK)
* Provádí sběr podnětů a podkladů pro právní nebo legislativní řešení jednotlivých
problémů, které se dotýkají poslání ČSJ Stanov v souvislosti se zabezpečením
činnosti ČSJ.
* Hodnotí podklady, zpracovává věcně odborná stanoviska a navrhuje způsob
řešení právních a legislativních opatření a předkládá je VV ČSJ k dalšímu řízení.
* Její činnost je dále zaměřena na řešení jednotlivých případů, které vyžadují
odbornou právní nebo legislativní úpravu.
Složení komise: Komise se skládá z předsedy a členů komise. Předseda komise
a členové komise jsou jmenováni VV ČSJ.
Předseda komise řídí činnost komise, svolává a řídí její zasedání a zajišťuje
předložení písemných návrhů její činnosti k projednání VV ČSJ nebo jejímu odbornému
orgánu.
Předseda komise může pověřit člena komise samostatným plněním úkolu,
zastupováním předsedy komise při jejím jednání nebo samostatným vedením agendy
komise.
Předseda a členové komise nejsou oprávněni bez předchozího souhlasu VV ČSJ
zastupovat ČSJ při jednání se státními orgány a dalšími organizacemi.
Komise se při svém jednání řídí svým jednacím řádem (viz směrnice C14).

Schválil VV ČSJ dne 19. 1. 2017

Ing. Karel Bauer, CSc., předseda ČSJ
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Popis změny

vložte větu v bodu 2.6: „Členy komise jmenuje VV ČSJ na
základě návrhu předsedy komise a jednotlivých lodních
tříd“
Oprava názvosloví – měřič x technický inspektor
Přesuny úkolů mezi KVS a KM
Doplnění o Legislativní komisi
Změna/doplnění článku 2.9
Změny v článcích 2.6 a 2.7
Změny v článcích 1, 2.2, 2.4, 2.5, 2.8, 2.9, 2.12, zrušení
článků 2.3, 2.13 a tím přečíslování následných článků
Změny v článcích 2.5, 2.5.1, 2.5.2 a 2.6 – zřízení
sportovního úseku a dělba kompetencí s KVS

poznámka

