
S T A T U T
Krajského odborného sportovního úseku alpských disciplín

Krajského svazu lyžařů Jihočeského kraje
(platnost od 26.4.2006 novelizován 10.4.2018)

Preambule

Krajský odborný sportovní  úsek alpských disciplín  Krajského svazu lyžařů Jihočeského kraje (dále jen
„KOSÚ AD KSL JčK“) je územní složkou Odborného sportovního úseku alpských disciplín Svazu lyžařů
české republiky (dále jen „OSÚ AD SLČR“) jenž je odborným orgánem Svazu lyžařů České republiky (dále
jen „SLČR“), který je dále organizován v mezinárodní lyžařské federaci (dále jen „FIS“). KOSÚ AD KSL JčK
působící na území Jihočeského kraje.

KOSÚ AD KSL JčK je prostřednictvím své územně organizované členské základny zastřešen Krajským
svazem  lyžařů  Jihočeského  kraje  (dále  jen  „KSL  JčK“).  KOSÚ  AD  KSL  JčK  na  úrovni  KSL  JčK  ve
vzájemné součinnosti,  spolupráci  a  informovanosti  s KOSÚ  KSL  JčK  ostatních  sportovních  disciplín
spolurozhoduje o činnosti KSL JčK a využívá jeho servisních služeb. KOSÚ AD KSL je při své činnosti na
KSL JčK nezávislý.  

O činnosti KOSÚ AD KSL JčK rozhodují kluby, respektive jejich Odborné alpské podsložky, jejichž členové
se  hlásí  na  základě  své  sportovní  specializace,  odbornosti,  zájmů,  individuálního  a  svobodného
rozhodnutí,  jakož i  v souladu s příslušnou Směrnicí  upravující  členství  ve SLČR k OSÚ AD SLČR. Na
činnosti  KOSÚ AD KSL JčK se rovněž podílí  individuální  členové KSL JčK, pokud jsou registrováni u
KOSÚ AD SLČR. 

Hlavním  posláním KOSÚ AD KSL  JčK je  podpora  sportovců  organizovaných  v KSL  JčK,  soutěžících
v alpských disciplínách na soutěžích pořádaných pod hlavičkou OSÚ AD SLČR, nebo pořádaných pod
hlavičkou  příslušné složky  FIS alpských  disciplín  nebo pořádaných pod hlavičkou  jejich  organizačních
k alpským disciplínám se hlásících podsložek.
Primárním úkolem KOSÚ AD JčK  je výchova pokud možno co největšího počtu sportovců závodníků s
cílem dosažení co nejlepšího sportovního úspěchu v soutěžích alpských disciplín. 
Za účelem tohoto primárního cíle KOSÚ AD KSL JčK podporuje jednotlivé k alpským disciplínám (dále jen
„AD“) se hlásící závodníky začleněné do klubů, jejich kluby, případně jejich alpské podsložky a individuální
členy KSL JčK hlásící se k AD: 

- především při výchovně tréninkovém procesu závodníků
- následně při organizování a zajištění závodů v rámci působnosti KOSÚ AD KSL JčK a při účasti

Jihočeských závodníků na závodech pořádaných nadřízenými nebo sousedními složkami
- při  náboru  pokud možno nejširší  základny nové generace sportovců-závodníků a při  propagaci

alpských disciplín a soutěžích v alpských disciplínách.

KOSÚ AD KSL JčK při této činnosti aktivně spolupracuje s KOSÚ AD jiných krajů, KOSÚ KSL JčK jiných
sportovních  disciplín  a  především  s  KOSÚ  ZL  KSL  JčK,  ze kterého  čerpá  adepty  pro  svou  závodní
základnu.

V souladu s výše uvedenou preambulí definuje tento statut základní principy rozhodování o činnosti KOSÚ
AD KSL JčK a základní principy finanční podpory na krytí  nákladů spojených s výchovně tréninkovým
procesem a organizováním a zajištěním závodů.

Článek 1
Základní ustanovení

Statut KOSÚ AD KSL JčK (dále jen „Statut“) je základní normou upravující vznik, postavení, organizaci,
rozsah pravomocí a vnitřní organizační strukturu KOSÚ AD KSL JčK. 

Všichni členové KOSÚ AD KSL JčK jsou povinni se řídit usneseními Valné hromady KOSÚ AD KSL JčK,
tímto  Statutem,  Organizačním  řádem  KOSÚ  AD  KSL  JčK,  jakož  i  ostatními  vnitřními  organizačními
normami a závaznými směrnicemi upravujícími činnost KOSÚ AD KSL JčK. 
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KOSÚ AD KSL JčK se dále řídí rozhodnutími a normami všech nadřízených složek v bodech, které se její
činnosti týkají. KOSÚ AD KSL JčK se zejména řídí dále usneseními Valné hromady OSÚ AD, Statutem
OSÚ AD SLČR, Organizačním řádem OSÚ AD a usneseními Rady OSÚ AD SLČR dalších orgánů SLČR a
orgánů  FIS  nadřízených  OSÚ  AD,  což  jsou  především  usnesení  Konference  SLČR,  Stanovy  SLČR,
usnesení Rady SLČR a VV SLČR. 

Článek 2
Členství

1. Členy  KOSÚ AD KSL JčK jsou  výhradně členové SLČR sdružení  v OSÚ AD na základě  principů
uvedených shora v preambuli tohoto Statutu. 

2. Členství v KOSÚ AD KSL JčK vzniká:
2.1. Prostřednictvím členství v lyžařských klubech, které jsou územně registrovány v KSL JčK; 
2.2. Může být i individuální na základě přijaté přihlášky samostatné fyzické osoby hlásící se územně

k KSL JčK a OSÚ AD SLČR.

3. Pokud  je  člen  SLČR  registrován  v jiném  OSÚ  SLČR,  může  být  volen  do  orgánů,  odborných
komisí a podílet se na činnosti KOSÚ AD KSL JčK. Člen SLČR registrovaný v jiném OSÚ SLČR však
nesmí být delegátem Valné hromady KOSÚ AD KSL JčK.

4.   Práva a povinnosti členů určují stanovy SLČR.

Článek 3
Organizační struktura KOSÚ AD KSL JčK

1. Orgány KOSÚ AD KSL JčK jsou:

1.1.    Valná hromada  KOSÚ AD KSL JčK
1.2. Rada  KOSÚ AD KSL JčK 
1.3. Revizní komise KOSÚ AD KSL JčK 
1.4. Odborná komise - Trenérská rada KOSÚ AD KSL JčK
1.5. Odborné komise KOSÚ AD KSL JčK 

2. Běžný chod KOSÚ AD KSL JčK zajišťuje sekretariát KOSÚ AD KSL JčK (dále jen „sekretariát“)

3. Na úrovni klubů jsou členové KOSÚ AD KSL JčK organizačně začleněni do vnitřních organizačních
podsložek klubů se sportovní specializací AD. Pro účely tohoto statutu je zaveden pro tyto podsložky
pojem „oddíl alpských disciplín klubu“ (dále jen „oddíl AD“). Dále je pro účely tohoto statutu zaveden
pojem pro zodpovědnou osobu za členy KOSÚ AD KSL JčK v rámci jednoho klubu „vedoucí oddílu
AD“. Vedoucí oddílu jsou povinni oznámit KOSÚ AD KSL JčK nejpozději do 15 dnů od vzniku nebo
změny aktuální elektronickou a poštovní adresu spojení na svůj klub a na svou osobu. V případě, že
má klub pouze jednoho člena registrovaného u OSÚ AD SLČR je tento člen považován za vedoucího
oddílu AD daného klubu.

Článek 4
Valná hromada KOSÚ AD KSL JčK

1. Valná hromada KOSÚ AD KSL JčK je nejvyšším orgánem KOSÚ AD KSL JčK. Tvoří ji vždy maximálně
jeden delegát s hlasem rozhodujícím  (dále jen „DHR“) a jeden delegát s hlasem poradním  (dále jen
„DHP“) za každý klub územně začleněných do KSL JčK, kdy tyto kluby musí mít alespoň jednoho člena
registrovaného u OSÚ AD SLČR (dále jen „klub“). Každý DHR i DHP musí být zároveň registrován u
OSÚ AD SLČR. DHR a DHP se prokazují  platnou členskou průkazkou se zaplacenou známkou a
mandátem potvrzeným klubem. Valná hromada OSÚ AD (dále jen „VH“)  musí být svolána v souladu
s tímto Statutem. Individuální členové KOSÚ AD KSL JčK a členové SLČR registrovaní u jiných OSÚ
SLČR se mohou VH hromady zúčastnit pouze jako hosté. Tato skutečnost nijak neomezuje možnost
jejich  navrhování  a volení  do ostatních orgánů KOSÚ AD KSL JčK, případně jejich delegování  na
Valnou  hromadu OSÚ AD SLČR nebo Konferenci  SLČR.  O přítomnosti  hostů  rozhoduje  VH před
zahájením jednání hlasováním. 
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2. Valná hromada může být svolána jako řádná (dále jen „ŘVH“) nebo jako mimořádná (dále jen „MVH“)

2.1. ŘVH se svolává jednou ročně a termín jejího konání musí být alespoň 10 dnů před konáním ŘVH
OSÚ AD SLČR.

2.2. MVH se svolává v průběhu roku, vyžaduje-li to situace.

VH se svolává pozvánkou na základě rozhodnutí Rady KOSÚ AD KSL JčK. Pozvánky s navrhovaným
programem jsou zasílány v písemné formě elektronicky nebo poštou všem klubům a jmenovitě všem
vedoucím oddílů AD. 

3. Počet hlasů pro rozhodování bude každému klubu (dále jen „hlasy“) přidělen na základě jeho aktivní
činnosti  za období  od počátečního termínu,  jehož datum je 1.4.  předchozího roku konání  ŘVH do
mezního termínu, jehož datum je určen 31.3. roku, v němž se koná ŘVH (dále jen „ve sledovaném
období“). 

4. Hlasy budou jednotlivým klubům přiděleny, pokud prokáží svou činnost za stanovené období nejpozději
do  5  dnů  od  mezního  termínu.  ŘVH  se  smí  svolat  nejdříve  10.den  po  mezním  termínu.  Hlasy
jednotlivých klubů pro MVH jsou shodné s počty hlasů určenými pro poslední ŘVH. Mezní termín pro
určení počtu hlasů pro ŘVH se chronologicky posune zpět, bude-li to vyžadovat termín konání takovéto
ŘVH z důvodu dodržení 10 denního termínu jejího konání před ŘVH OSÚ AD SLČR a dodržení 10
denního termínu jejího konání  po mezním termínu.  Dojde-li  k posunutí  mezního termínu,  bude pro
následující  období  určen  jako  počáteční  termín  datum  dne  následujícího  po  posunutém  mezním
termínu.

5. Činnost  klubu rozhodující  pro přiznání  hlasů je  určena počtem startů jeho závodníků na závodech
konaných ve sledovaném období (dále jen „starty závodníků“) a počtem účastníků na závodech jež
klub ve sledovaném období pořádal (dále jen „pořádání závodů“).

6. Klíč za pořádání závodů je určen kategorií pořádaného závodu. Kategorie pořádaného závodu jsou
určeny  vždy  platným  soutěžním  řádem  vydaným  OSÚ  AD  SLČR  pro  závodní  sezonu  která
rozhodujícím  způsobem  zasahuje  do  sledovaného  období.  Pro  hlasy  za  pořádání  závodů  jsou
jednotlivé kategorie závodů začleněny do 4 skupin. 

6.1. Klíč za pořádání Významného závodu je 4 hlasy za každého účastníka. Do skupiny významných
závodů jsou započítávány 
-  závody seniorů a žáků kategore závodu FIS (FIS, UNI, NJR a vyšší)
-  závody žáků kategorie závodu „A“ (RKZ, MČRž)

6.2. Klíč  za pořádání  Důležitého  závodu je 3  hlasy za každého účastníka.  Do skupiny  důležitých
závodů jsou započítávány 
- závody seniorů kategorie závodu „B“ (CIT, ENL - výsledky závodů musí být započítávány do

světového žebříčku FIS)
- závody  žáků  kategorie  závodu  „B“  (UKZ -  výsledky  musí  být  započítány  do  republikového

žebříčku žáků SLČR)

6.3. Klíč za pořádání Malého závodu je 2 hlasy za každého účastníka. Do skupiny malých závodů jsou
započítávány
- závody seniorů kategorie závodu „B“ (UZD -  výsledky musí být započítány do republikového

žebříčku seniorů SLČR) nebo závody seniorů kategorie závodu „C“ (VEZ – výsledky musí být
započteny do pohárové série minimálně 5 závodů v jedné závodní sezoně)

- závody přípravky a předžactva kategorie závodu „C“ (výsledky musí být započteny do pohárové
série minimálně 5 závodů v jedné závodní sezoně.)

6.4. Klíč za pořádání  Ostatních závodů kategorie závodu „C“ je 1 hlas za každého účastníka. Do
skupiny Ostatních závodů patří všechny závody, které nepatří do bodu 6.1. – 6.3. (Pro uznání
hlasů za uspořádání takového závodu musí na tomto startovat minimálně 50% účastníků, kteří
nejsou členy pořadatelského klubu.)  
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7. Klíč za starty závodníků je určen věkovými kategoriemi závodníků. Věkové kategorie závodníků jsou
určeny  vždy  platným  soutěžním  řádem  vydaným  OSÚ  AD  SLČR  pro  závodní  sezonu,  která
rozhodujícím způsobem zasahuje do sledovaného období. Podmínkou uznání hlasů za start závodníka
je jeho registrace u OSÚ AD SLČR. Pro hlasy za starty závodníků jsou jednotlivé věkové kategorie
začleněny do 2 skupin. 

7.1. Klíč za starty Žebříčkových závodníků je 15 hlasů za každý start každého kmenového závodníka
klubu na jakémkoli závodě, jehož výsledky jsou zařazeny do bodového systému SLČR nebo FIS.
Pro  uznání  hlasů  za  start  Žebříčkového  závodníka  je  nutné,  aby  tento  závodník  byl  do
příslušného  žebříčku  závodníků  zařazen.  Do  skupiny  startů  Žebříčkových  závodníků  jsou
započítávány
- starty seniorů na závodech zařazených do celosvětového bodového žebříčku FIS
-  starty  žáků  na závodech  zařazených  do  celorepublikového  bodového  žákovského  žebříčku

závodníků SLČR
7.2. Klíč za Ostatní starty závodníků je 5 hlasů za každý start. Do skupiny Ostatních startů závodníků

jsou započítávány veškeré starty na jakýchkoliv  závodech v alpských disciplínách pořádaných
jakýmkoliv  pořadatelem.  Pro  uznání  hlasů  za  Ostatní  start  závodníka  na závodě  pořádaném
kmenovým klubem musí v příslušné věkové kategorii  startovat minimálně 50% účastníků, kteří
nejsou členy pořadatelského klubu.  

8. Kluby si hlasy za starty závodníků a pořádání závodů vypočítávají sami. Hlasy kluby nahlašují KOSÚ
AD KSL  JčK pomocí  k tomuto  účelu  radou  KOSÚ AD KSL  JčK schváleného  formuláře  -  Výkazu
činnosti  klubu  ve sledovaném  období  -  nejpozději  do  termínu  určeného  bodem  4.  tohoto  článku.
Veškeré  výpočty  kluby  prokazují  výsledkovými  listinami  nebo  jinými  prokazatelnými  materiály
z centrální  veřejně  přístupné  evidence  výsledků  závodů  SLČR,  OSÚ  AD  SLČR  nebo  FIS.  Pro
započtení hlasu musí závodníci nebo účastníci na daném závodě odstartovat.

9. VH je usnášení schopná v případě, kdy je přítomna nadpoloviční většina všech klubů zastoupených
DHR, kdy zároveň tyto přítomné kluby musí mít nadpoloviční počet všech v rámci KOSÚ AD KSL JčK
přidělených  hlasů.  Jednání  VH se řídí  jednacím řádem a  volebním řádem,  který  sama schvaluje.
Usnesení  VH jsou přijímána nadpoloviční  většinou hlasů. Pokud VH není usnášení  schopná, svolá
Rada KOSÚ AD KSL JčK nejdříve do 1 hodiny, nejpozději však do 15 dnů od data konání původní VH
Náhradní VH, a to stejným způsobem. Na svolání Náhradní VH se nevztahuje povinnost 10ti denní
lhůty. Náhradní VH musí mít stejný program jednání a je usnášení schopná bez ohledu na přítomnost
nadpoloviční většiny všech klubů, které mají zároveň nadpoloviční počet hlasů. Usnesení Náhradní VH
jsou  přijímána  nadpolovičním  počtem hlasů.  Náhradní  VH,  v jejímž  programu jsou  změny  v tomto
Statutu nebo změny ve Statutu revizní komise,  zrušení KOSÚ AD KSL JčK nebo změna jeho názvu,
musí být svolána nejdříve do 10 dnů od data konání původní VH. Usnesení Náhradní VH svolaná dříve
než na 10 den od data konání původní VH, které jakkoli  změnila nebo upravila jakékoli ustanovení
tohoto Statutu nebo Statutu revizní komise, zrušila KOSÚ AD KSL JčK nebo změnila jeho název, jsou
neplatná.

10. Valná hromada schvaluje a rozhoduje:

10.1. Program VH
10.2. Zprávu o plnění závěrů a usnesení minulé Valné hromady KOSÚ AD KSL JčK
10.3. O návrhu na zrušení KOSÚ AD KSL JčK
10.4. O návrhu na změnu názvu KOSÚ AD KSL JčK
10.5. Statut KOSÚ AD KSL JčK a statut Revizní komise KOSÚ AD KSL JčK a jejich změny
10.6. Zprávu o činnosti Rady KOSÚ AD KSL JčK a výroční zprávu o hospodaření KOSÚ AD KSL JčK
10.7. Zprávu o činnosti Revizní komise
10.8. Klíče pro rozdělování společných finančních prostředků KOSÚ AD KSL JčK, přidělených KOSÚ

AD KSL JčK na základě rozpočtových pravidel schválených VH OSÚ AD SLČR a Konferencí
SLČR na následující období

10.9. Návrh rozpočtu KOSÚ AD KSL JčK na hospodářský rok.1.6.-31.5. a kalendářní rok
10.10. Případná další rozhodnutí v oblastech, které si VH vyhradí do své rozhodovací pravomoci

11. Valná hromada volí a odvolává:
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11.1. Předsedu KOSÚ AD KSL JčK
11.2. Členy Rady KOSÚ AD KSL JčK
11.3. Předsedu Revizní komise KOSÚ AD KSL JčK 
11.4. Členy Revizní komise KOSÚ AD KSL JčK
11.5. Delegáty na řádnou, případně mimořádnou VH OSÚ AD SLČR
11.6. Delegáty na řádnou, případně mimořádnou Konferenci SLČR

12. Funkční období zvolených funkcionářů, kteří jsou uvedeni shora v odst. 11.1.-11.6. tohoto článku, je
dvouleté. Délka funkčního období funkcionáře kooptovaného v průběhu funkčního období je totožná
s původním funkčním obdobím nahrazovaného funkcionáře s tím, že nejbližší VH musí kooptovaného
funkcionáře  potvrdit  volbou,  nebo  zvolit  do  konce  funkčního  období  funkcionáře  nového.  Funkční
období  končí  uplynutím  posledního  dne  druhého  roku,  nejpozději  však  dnem  konání  řádné  či
mimořádné VH. Opětovná volba je možná.

13. Rada KOSÚ AD KSL JčK je povinna svolat MVH v případě, když se pro její konání vysloví nadpoloviční
většina všech členů Rady KOSÚ AD KSL JčK, Revizní komise KOSÚ AD KSL JčK, minimálně 2/3
klubů  nebo  na  základě  rozhodnutí  Rady  OSÚ  AD  SLČR  odsouhlaseného  RK  OSÚ  AD  SLČR.
V takových případech je povinností Rady KOSÚ AD KSL JčK svolat mimořádnou VH s datem konání
nejpozději do šesti týdnů po obdržení písemné žádosti o její svolání. 
MVH se svolává stejným způsobem jako ŘVH a řídí se stejnými pravidly.

14. MVH může také svolat Rada OSÚ AD SLČR v případě, že Rada KOSÚ AD KSL JčK nesplní svou
povinnost uvedenou v odst. 13. tohoto článku.

 Článek 5
Rada KOSÚ AD KSL JčK

1. Rada KOSÚ AD KSL JčK (dále jen „Rada“) je složena z Předsedy KOSÚ AD KSL JčK a minimálně 2
maximálně  4  Členů  rady  KOSÚ  AD  KSL  JčK.  Obsah  a  rozsah  činnosti  a  činnosti  Předsedy  a
jednotlivých Členů rady stanoví Organizační řád Rady který si Rada sama schvaluje. Rada se schází
dle potřeby, obvykle 1x za měsíc. Její činnost se řídí programem jednání a jednacím řádem. Jednací
řád si Rada schvaluje sama. Radu svolává předseda,  v případě jeho nepřítomnosti  jeho Zástupce.
Předseda si svého zástupce určuje sám jmenováním některého z ostatních Členů rady. Radu může
svolat i pověřený Člen rady pokud vysloví nadpoloviční většina Členů rady vůli k jejímu svolání. Rada
je usnášení  schopná pokud je  přítomna nadpoloviční  většina členů Rady,  usnesení  jsou přijímána
nadpoloviční  většinou  přítomných členů,  při  rovnosti  hlasů  má rozhodující  hlas  předseda.  Funkční
období Rady je dvouleté. Za svou činnost Rada odpovídá VH KOSÚ AD KSL JčK.

     
2. Rada OSÚ AD schvaluje:

2.1. Návrhy  na  uzavření  všech  smluvních  vztahů  KOSÚ  AD  KSL  JčK,  a  to  ještě  před  jejich
předložením VV SLČR,

2.2. Měsíční hospodářské výsledky KOSÚ AD KSL JčK v analytickém členění zdrojové i výdajové
části, včetně vyhodnocení plánovaného a skutečného „cash flow“ (dále jen „CF“),

2.3. Návrh  na  uzavření  nebo  rozvázání  pracovněprávních  vztahů  zaměstnanců  a  dodavatelsko
odběratelských vztahů služeb SLČR, financovaných z prostředků KOSÚ AD KSL JčK a textů
příslušných smluv.

2.4. Aktualizovaný plán práce odborných komisí KOSÚ AD KSL JčK, včetně jejich rozpočtu a zdrojů
jejich pokrytí,

2.5. Plán  práce  členů  Rady  na  příští  období,  a  při  finančních  nárocích  na  úhradu  nad  rámec
plánovaných společných rozpočtovaných výdajů KOSÚ AD KSL JčK i limitní výši finančního
zabezpečení a zdroje financování,

2.6. Plán služebních cest členů Rady, členů komisí a zaměstnanců SLČR, jejichž plat je hrazen
z prostředků KOSÚ AD KSL JčK,  a  při  nárocích na úhradu ze společných  rozpočtovaných
výdajů KOSÚ AD KSL JčK i včetně limitu finančního zabezpečení a zdroje financování,

2 2.7.  Zřízení komisí a pracovních skupin KOSÚ AD KSL JčK, jejich členy a rozpočet,
2.8   Rozdělení společných finančních prostředků KOSÚ AD KSL JčK s přihlédnutím ke schváleným

klíčům VH a způsob a termíny jejich čerpání - cash flow.

5/11



2.9    Návrhy textů smluv mezi SLČR a profesionálními zaměstnanci a ostatními dodavateli  služeb
KOSÚ AD KSL JčK.

2.10. Pořádání  významných,  důležitých a malých závodů ze strany jednotlivých klubů na základě
jejich žádostí a kalendářní plán, řád a pravidla těchto závodů před jejich předložením OSÚ AD
SLČR. 

2.11. Kritéria pro zařazení jednotlivých závodníků do Jihočeského kádru, který předkládá trenérská
rada.

2.12. Personální obsazení sekretariátu, které předkládá předseda KOSÚ AD KSL JčK.
      2.13. Další úkony vyplývající z kompetencí  Rady KOSÚ AD KSL JčK.

3. Rada projednává a předkládá VH, nebo ve vyhrazených věcech OSÚ AD SLČR, VV SLČR:

3.1. Zprávu o své činnosti za příslušné období,
3.2. Návrhy  odborných komisí  KOSÚ AD KSL JčK,  odborných komisí  OSÚ AD SLČR a SLČR,

týkající se připomínek nebo kritiky činnosti KOSÚ AD KSL JčK. 
3.3 Návrh na personální zastoupení KOSÚ AD KSL JčK v organizačních složkách SLČR a dalších

institucích  tělovýchovy a  sportu (zejména v KSL JčK,  OSÚ AD SLČR,  ČSTV),  v odborných
radách a komisích pro TV a sport při MŠMT

4. Rada KOSÚ AD KSL JčK je povinna:
 
4.1. Informovat písemně  kluby, vedoucí oddílů AD, RK KOSÚ AD KSL JčK a VH KOSÚ AD KSL JčK

o své činnosti a o hospodaření KOSÚ AD KSL JčK.
4.2. Zpracovávat revizní komisí zkontrolované Výkazy činnosti klubů ve sledovaném období a přidělit

jednotlivým klubům hlasy. 
4.3. Zpracovávat pro VH návrh klíčů pro rozdělování společných finančních prostředků KOSÚ AD KSL

JčK na následující období.
4.4. Svolat MVH ve smyslu čl. 4, odst. 13 tohoto Statutu.
4.5. V případě návrhu nového znění nebo změny Statutu KOSÚ AD KSL JčK, předložit jej k posouzení

klubům a RK KOSÚ AD KSL JčK k posouzení, případně nadřízeným složkám, zda není v rozporu
s nadřazenými normami (Statutem OSÚ AD SLČR, Stanovami SLČR případně jinými).  Teprve
poté  mohou být  změny  resp.  nové  úplné  znění  Statutu  KOSÚ AD KSL  JčK předloženo  VH
k rozhodnutí.

5. Rada KOSÚ AD KSL JčK je oprávněna ukládat členům nebo subjektům KOSÚ AD KSL JčK sankce tj,
zejména finanční postihy, zákazy činnosti atp. za porušení smluv, řádů, směrnic a ostatních vnitřních
závazných norem KOSÚ AD KSL JčK. Sankce musí být uložena písemně a předmětné porušení musí
být specifikováno. Písemné vyhotovení sankce musí být doručeno členu nebo subjektu KOSÚ AD KSL
JčK,  jemuž  je  sankce  ukládána,  případně  jeho  zákonnému  zástupci  či  zmocněnci.  Za  písemné
vyhotovení  a  doručení  se  považuje  i  vyhotovení  a  doručení  v elektronické  podobě,  např.
prostřednictvím e-mailu.
Finanční postihy mohou být uloženy i formou krácení finančních prostředků přidělovaných členům nebo
subjektům KOSÚ AD KSL JčK podle schválených klíčů.
Sankcí postižený člen nebo subjekt KOSÚ AD KSL JčK je oprávněn se písemně odvolat k RK KOSÚ
AD KSL JčK v 15. (patnácti)  denní  lhůtě. RK OSÚ AD rozhodne o platnosti  či  neplatnosti  uložené
sankce s konečnou platností.

6. Rada KOSÚ AD KSL JčK se při svém rozhodování řídí platnými právními předpisy ČR jakož i předpisy,
řády, směrnicemi a ostatními závaznými normami SLČR, OSÚ AD a KOSÚ AD KSL JčK. 

7. Předseda a členové rady mají právo zúčastňovat se zasedání a všech jednání orgánů a odborných
komisí KOSÚ AD KSL JčK.

8. Zvolený Předseda KOSÚ AD KSL JčK je oprávněn určit  sídlo KOSÚ AD KSL JčK. K zabezpečení
všech administrativních úkolů a činnosti orgánů a komisí KOSÚ AD KSL JčK je Předseda KOSÚ AD
KSL JčK  oprávněn zřídit sekretariát KOSÚ AD KSL JčK a navrhnout jeho personální obsazení. 
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9. Pokud není na zasedání Rady KOSÚ AD KSL JčK rozhodnuto jinak, může být na žádost kteréhokoliv
člena Rady svoláno mimořádné zasedání Rady KOSÚ AD KSL JčK a to do čtrnácti dnů od data přijetí
písemné žádosti. Rada KOSÚ AD KSL JčK může být svolána i na žádost nejméně 3 klubů.

10. Předsedové nebo pověření zástupci klubů jsou oprávněni se na základě žádosti zúčastnit zasedání
Rady KOSÚ AD KSL JčK, avšak pouze s hlasem poradním.

11. Rada KOSÚ AD KSL JčK je v odůvodněných případech a po předchozím souhlasu RK KOSÚ AD KSL
JčK oprávněna odvolat z funkce kteréhokoli voleného funkcionáře Rady KOSÚ AD KSL JčK a na jeho
místo, rovněž po předchozím souhlasu KOSÚ AD KSL JčK, kooptovat jinou osobu, maximálně však do
počtu 2 (dvou) do následující řádné či mimořádné VH KOSÚ AD KSL JčK. Takové rozhodnutí vyžaduje
souhlas nadpoloviční většiny členů pléna rady KOSÚ AD KSL JčK. Toto rozhodnutí musí být písemné
a musí být odvolávanému funkcionáři doručeno.
Stejným způsobem lze provést kooptaci i za členy Rady KOSÚ AD KSL JčK, kteří z jakýchkoli důvodů
ukončí svou činnost.

12. V odůvodněných případech a po předchozím odsouhlasení RK OSÚ AD může být funkcionář Rady
KOSÚ AD KSL JčK v pracovním nebo obdobném poměru k KOSÚ AD KSL JčK, resp. ke SLČR.

Článek 6
Revizní komise KOSÚ AD KSL JčK

1. Revizní komise KOSÚ AD KSL JčK (dále jen „RK KOSÚ AD KSL JčK“ dále v textu zkráceně „RK“) je
orgán KOSÚ AD KSL JčK, který je složen z předsedy a 2 členů.  Je složena z odborníků profesně
znalých  právní,  ekonomické,  sportovně  technické  a  organizační  problematiky.  RK  má  právo  a
povinnost kontrolovat dle svého Statutu činnost Rady KOSÚ AD KSL JčK, dále plní úkoly vyplývající
z ustanovení  tohoto  Statutu,  příp.  podle  svého uvážení  v období  mezi  Valnými  hromadami  sleduje
dodržování všech dalších vnitřních sportovně technických, ekonomických a organizačních norem.  O
svých zjištěních informuje Radu, kluby a VH KOSÚ AD KSL JčK, které také předkládá zprávu o své
činnosti za uplynulé období. Pro případ neexistence Statutu RK KOSÚ AD KSL JčK, řídí se RK KOSÚ
AD KSL JčK Statutem RK OSÚ AD SLČR.

2. RK se schází podle potřeby. Jednání RK svolává její předseda. Funkční období je dvouleté. Opětovná
volba je možná. Revizní komise je usnášení schopná, je-li přítomna nadpoloviční většina členů. Pro
přijetí usnesení musí být nadpoloviční většina přítomných členů, při rovnosti hlasů je rozhodující hlas
předsedy RK.                                                                                      

3. Předseda a členové RK jsou oprávněni zúčastňovat se jednání všech orgánů a komisí KOSÚ AD KSL
JčK. 

4. RK přijímá podněty ke své činnosti od všech členů KOSÚ AD KSL JčK i od orgánů SLČR a plní funkci
odvolacího orgánu proti rozhodnutím Rady KOSÚ AD KSL JčK přijatým ve smyslu ustanovení tohoto
Statutu. RK má 15 dní k reakci na podnět a potom maximálně 30 dní k zaujetí stanoviska k podnětu.
Jinak přechází její pravomoci na Radu KOSÚ AD KSL JčK.

5. RK kontroluje v termínu nejpozději 5 dnů před ŘVH Výkazy činnosti klubů ve sledovaném období a tyto
následně předkládá Radě k dalšímu zpracování.  

6. RK může zřizovat svým usnesením z řad svých členů pracovní skupiny k řešení dílčích úkolů, nebo
použít ke zkvalitnění své činnosti služeb jiných odborníků.

7. Usnesení RK bere Rada KOSÚ AD KSL JčK na vědomí.

8. Pokud některý z členů RK KOSÚ AD KSL JčK z jakýchkoliv důvodů ukončí svoji činnost, je RK KOSÚ
AD KSL JčK oprávněna kooptovat max. 2 členy do následující řádné či mimořádné VH KOSÚ AD KSL
JčK. Takové rozhodnutí vyžaduje souhlas nadpoloviční většiny všech členů RK KOSÚ AD KSL JčK.. 

9. Funkce člena RK je neslučitelná s členstvím v jiném orgánu KOSÚ AD KSL JčK.

Článek  7
Odborné komise KOSÚ AD KSL JčK
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1. Odborné komise KOSÚ AD KSL JčK jsou trvale nebo po omezenou dobu působící skupiny odborníků,
které posuzují předložené problémy a navrhují řešení úkolů v rámci svých okruhů činnosti, plní úkoly
jim zadané VH KOSÚ AD KSL JčK a Radou KOSÚ AD KSL JčK v rámci Organizačního řádu KOSÚ AD
KSL JčK. Jsou poradním orgánem Rady KOSÚ AD KSL JčK. Za činnost každé komise odpovídá člen
Rady KOSÚ AD KSL JčK pověřený vedením nebo kontrolou činnosti příslušné komise; tento pověřený
člen Rady odpovídá Radě KOSÚ AD KSL JčK jako orgánu OSÚ AD SLČR a RK KOSÚ AD KSL JčK.
Rada KOSÚ AD KSL JčK může pověřit na návrh příslušné odborné komise vedením komise i nečlena
Rady KOSÚ AD KSL JčK.

2. Odborné komise KOSÚ AD KSL JčK, které nejsou uvedeny v tomto Statutu zřizuje nebo ruší Rada
KOSÚ AD KSL JčK.

3. Všechny  komise jsou usnášení  schopné pokud je přítomna nadpoloviční  většina jejich  členů. Pro
přijetí usnesení musí být nadpoloviční většina přítomných členů, při rovnosti hlasů je rozhodující hlas
předsedy.

Článek  8
Odborná komise - Trenérská rada KOSÚ AD KSL JčK

1. Tímto statutem je  zřízena trenérská rada KOSÚ AD KSL JčK (dále  jen  „TR“),  která  je  vrcholným
odborným orgánem pro tréninkovou přípravu závodníků KOSÚ AD KSL JčK a jejich účast na závodech
v AD. Pro tento účel je tímto statutem zřízeno Tréninkové středisko alpských disciplín Jihočeského
kraje (dále jen „TSAD JčK“). TSAD JčK řídí TR a v jeho rámci organizuje společnou přípravu závodníků
KOSÚ AD KSL JčK při  zachování  práva  osobního  vedení  jednotlivých  závodníků  ze strany  jejich
individuálních nebo klubových trenérů. Hlavním posláním TSAD JčK je zajištění vzájemného měření sil
mezi  závodníky  při  trénincích  na  sněhu  a  vzájemná  výměna  informací  mezi  trenéry  a  závodníky
v oblasti sportovní, technické a metodické problematiky. VH může rozhodnout, že TSAD JčK nabude
právní  subjektivity,  bude-li  účel  a  organizační  struktura  tohoto  právního subjektu  v souladu  s tímto
statutem.

2. Tento statut rovněž určuje hlavní zásady pro účast na trénincích na sněhu v rámci TSAD JčK (dále jen
„trénink“).
1.1. Do tréninkové přípravy se mají právo zařadit všichni členové KOSÚ AD KSL JčK kteří 

- jsou  závodníci  ve věkových  kategoriích  přípravky  a  předžáků,  kteří  v předchozí  závodní
sezoně aktivně startovali na závodech AD pod hlavičkou SLČR, případně jiného svazu lyžařů
člena FIS.

- jsou žebříčkoví závodníci ve věkových kategoriích žactva, kteří v předchozí závodní sezoně
aktivně startovali na závodech AD pod hlavičkou SLČR, případně jiného svazu lyžařů člena
FIS.

- jsou  žebříčkoví  závodníci  ve věkových  kategoriích  dospělých,  kteří  v předchozí  závodní
sezoně aktivně startovali na závodech AD pod hlavičkou FIS.

1.2. Do tréninkové přípravy mohou být po odsouhlasení TR zařazeni příchozí závodníci KOSÚ AD
KSL JčK,  kteří  dle  své věkové kategorie  byli  zařazeni  do příslušného  žebříčku závodníků (u
kategorie dospělých je podmínkou účasti zařazení závodníka do žebříčku FIS)

1.3. Jednotlivých tréninků se mohou účastnit po odsouhlasení TR nebo se souhlasem TR pověřeného
vedoucího tréninku hosté.

1.4. Podmínkou  účasti  závodníka  na  tréninku  je  přítomnost  jeho  individuálního  nebo  klubového
trenéra,  který  se  bude  aktivně  podílet  na  organizaci  tréninku  a  který  bude  dbát  pokynů  TR
pověřeného  vedoucího  takového  tréninku  zejména  co  se  týče  volby  trénované  disciplíny  a
pracovního zajištění provozu tréninku.

1.5. V rámci   tréninku  mají  individuální  a  kluboví  trenéři  výslovné  právo  vést  své  závodníky  po
sportovní, technické a metodické stránce dle svého uvážení. Žádný trenér účastnící se tréninku
nemá právo dávat sportovní, technické a metodické pokyny jiným než svým závodníkům, pokud
to nemá dovoleno od jejich klubového nebo individuálního trenéra.

1.6. Každý účastník tréninku je povinen se na tréninku materiálně, případně finančně podílet.
1.7. Konkrétní  podmínky  provozu  TSAD  JčK  určuje  organizační  řád  TSAD  JčK  navržený  TR  a

odsouhlasený Radou KOSÚ AD KSL JčK a RK KOSÚ AD KSL JčK.
1.8. Trenérská rada KOSÚ AD KSL JčK má tuto strukturu:

- Pověřený člen Rady KOSÚ AD KSL JčK kontrolou činnosti TR
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- Šéftrenér,  který je  zodpovědný za základní  organizaci  TSAD JčK.  Šéftrenér  je  volen TR.
Šéftrenér nemusí být trenérem nebo písemně pověřeným zástupcem závodníka zařazeného
do Jihočeského kádru. 

- Trenéři nebo písemně pověření zástupci jednotlivých závodníků zařazených do Kádru KOSÚ
AD  KSL  JčK  (dále  jen  „Jihočeský  kádr“).  Jihočeský  kádr  je  sestaven  TR vždy  na  konci
závodní sezony pro příští závodní období dle přesně stanovených kritérií posuzování závodní
výkonnosti jednotlivých závodníků. Návrh kritérií pro zařazení závodníků do kádru v principu
vychází z jednotlivých žebříčků závodníků a podléhá schválení Radou KOSÚ AD KSL JčK. 

2. Jednání  TR  se  mohou  se  souhlasem  této  TR  zúčastnit  další  kluboví  nebo  individuální  trenéři
závodníků, avšak pouze s hlasem poradním. TR sestavuje svůj jednací řád, který musí schválit svým
usnesením Rada KOSÚ AD KSL JčK. 

Článek 9
Sekretariát KOSÚ AD KSL JčK

1. Sekretariát je zřízen pro zajištění provozní činnosti KOSÚ AD KSL JčK. Sekretariát se řídí 
organizačním řádem navrženým Předsedou KOSÚ AD KSL JčK schválený Radou KOSÚ AD KSL JčK 
a RK KOSÚ AD KSL JčK. Sekretariát vede Sekretář KOSÚ AD KSL JčK, který svou práci může 
provádět za smluvní odměnu. Sekretář je přímo podřízen Předsedovi KOSÚ AD KSL JčK v jeho 
nepřítomnosti Radě. Funkci sekretariátu nahrazuje Sekretariát KSL JčK pakliže je zřízen a jsou-li 
Sekretariátem KSL JčK pokryty veškeré potřeby KOSÚ AD KSL JčK, v takovém případě se Sekretariát 
KOSÚ AD KSL JčK nezřizuje.

2. Hlavní náplní sekretariátu je zejména.
- zajišťování  informačního servisu členům a klubům registrovaným u OSÚ AD SLČR hlásícím se

ke KSL JčK a ostatním orgánům KOSÚ AD KSL JčK.
- kontrolní přepočet hlasů jednotlivých klubů
- vypočet klíčů pro dělení finančních prostředků KOSÚ AD KSL JčK na jednotlivé závodníky a kluby
- vedení účetnictví KOSÚ AD KSL JčK
- správa finančních prostředků KOSÚ AD KSL JčK 
- zajišťování veškeré administrativy KOSÚ AD KSL JčK
- aktualizace oficiálních webových stránek KOSÚ AD KSL JčK v rámci oficiální webových stránek

SLČR 
- vedení a aktualizace databáze kontaktů na kluby, předsedy oddílů a jednotlivých členů KOSÚ AD

KSL JčK
- zajišťování administrativního a korespondenčního servisu všem orgánům KOSÚ AD KSL JčK 
- další služby ve prospěch KOSÚ AD KSL JčK.

Článek 10
Základní principy finančního podpory primárního cíle KOSÚ AD KSL JčK.

1. V souladu s v preambuli definovaným primárním úkolem a cílem jsou z prostředků KOSÚ AD KSL JčK
jeho členové finančně podporováni.  Veškeré  finančních prostředky KOSÚ AD KSL JčK určené na
podporu činnosti členů budou:
1.1. z 6/7 přiděleny jako podpora pro krytí nákladů při výchovně tréninkovém procesu
1.2. a z 1/7 jako podpora pro krytí nákladů při organizování a zajištění závodů.

2. Základní princip klíče pro rozdělování finančních prostředků na podporu výchovně tréninkového 
procesu je postaven tak, aby motivoval jednotlivé závodníky (kluby) k úspěchu. Klíč zároveň vychází 
z obecného principu, že závodní úspěch je přímo úměrný nákladům vynaloženým na trénink k jeho 
dosažení - finanční prostředky budou rozdělovány formou Výkonnostního příspěvku závodníkům (dále 
jen „VPZ“). VPZ je přidělován jednotlivým klubům přímo na jména konkrétních závodníků - jejich členů. 
VPZ je přidělován po uplynutí závodní sezony dle konečného umístění jednotlivých závodníků ve 
výkonnostních žebříčcích při zohlednění počtu jejich startů na žebříčkových závodech. Pokud splní 
podmínky klíče individuální člen KOSÚ AD KSJ JčK, bude VPZ přidělen přímo tomuto členovi. Pro 
účely tohoto článku je pro věkovou kategorii přípravky a předžáků nahrazen žebříčkový start startem na
závodu série závodů, kdy výkonnostní žebřícek nahrazuje konečné pořadí v celé sérii. Sérii závodů pro
účely klíče navrhuje pro následující závodní sezonu trenérská rada a tuto předkládá radě ke schválení. 
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Pro účely klíčování VPZ jsou jednotliví závodníci rozčleněni do 3 věkových skupin, které vycházejí 
z věkových kategorií závodníků. 

2.1. Věkové skupině seniorů budou přiděleny 3/6 VPZ. Aby mohl být Seniorovi přiznán VPZ musí být 
zařazen do celosvětového žebříčku FIS.

2.2. Věkové skupině žáků budou přiděleny 2/6 VPZ. Aby mohl být Žákovi přiznán VPZ musí být 
zařazen do celorepublikového žákovského žebříčku SLČR 

2.3. Věkové skupině přípravky a předžáků (dále jen „Předžáci“) bude přidělena 1/6 VPZ. Aby mohl být
Předžákovi přiznán VPZ musí startovat na schválené sérii závodů. 

3. VPZ bude přiznán pouze těm závodníkům, kteří splní podmínky klíče, které jsou vyjádřeny 
matematickým vzorcem. Klíč vychází z žebříčkového bodového systému, který zohledňuje výkonnost 
jednotlivých závodníků jejich časovými odstupy v cílili od vítěze. Základní podmínky klíče jsou 
následující:
3.1. Klíč vypočítává  pro každou disciplínu průměrnou bodovou hodnotu všech v dané disciplíně do 

žebříčku zařazených závodníků. Základním kritériem klíče pro přiznání VPZ pro danou disciplínu 
je, že body v žebříčku závodníkovi přidělené musí být lepší než průměrné. Trenérská rada nebo 
Rada KOSÚ AD KSL JčK může na základě analýzy úrovně výkonnosti závodní základny KOSÚ 
AD KSL JčK navrhnout VH ke schválení přitvrzení zde uvedené základní podmínky pro přiznání 
VPZ snížením průměrné bodové hodnoty na hodnotu nižší, čímž bude dosaženo, že pro přiznání 
VZP budou muset závodníci dosahovat lepších žebříčkových umístění.

3.2 Pokud je splněno toto základní kritérium (bod 3.1.),  násobí klíč v rámci každé disciplíny rozdíl 
průměrné bodové hodnoty disciplíny od bodové hodnoty přidělené závodníkovi podílem všech 
žebříčkových startů závodníka v disciplíně počtem všech významných startů, které bylo možno 
v dané sezoně v disciplíně uskutečnit při současném přičtení konstanty „1“. Tímto způsobem je 
dosažena pro každou disciplínu násobková proměnná bodového postavení každého závodníka, 
která zohledňuje optimální počet startů v každé disciplíně a zároveň zvýhodňuje závodníky, kteří 
se v dané disciplíně účastnili více závodů. Dle počtu startů každého závodníka se pro každou 
disciplínu tato proměnná pohybuje mezi hodnotou 1 až 2. V případě, že závodník startuje na více 
závodech než je obvyklé, může mít hodnotu vyšší. 
- Pro účely výpočtu klíče ze žákovského žebříčku je počet významných startů v jednotlivých 

disciplínách určen počtem v dané sezoně do žebříčku zařazených závodů kategorie „A“  
(RKZ, MČRž,  žákovské závody FIS)

- Pro účely výpočtu klíče ze žebříčku FIS je počet významných startů v jednotlivých disciplínách
určen počtem v dané sezoně do žebříčku zařazených závodů evropského poháru žen.

3.3. Pronásobením násobkové proměnné (bod 3.2.) s rozdílem průměrné hodnoty bodů od bodů 
dosažených závodníkem vzniknou koeficienty úspěšnosti závodníka v každé disciplíně. Klíč tyto 
koeficienty za všechny disciplín sečte a vydělí součtem všech koeficientů všech klíčem 
posuzovaných závodníků. Tímto vznikne koeficient podílu závodníka na celkem přidělené částce 
VPZ všem závodníkům dané věkové skupiny.

Klíč pro přiznán VPZ má následující matematickou podobu:

SUMA [(BoPrumSl - BoSl) x (StSl/MaxStSl + 1) + (BoPrumOs - BoOs) x  (StSo/MaxStSo + 1) + (BoPrumSo -
BoSo) x (StSo/MaxStSo + 1) + (BoPrumSj - BoSj) x (StSj/MaxStSj + 1)] závodníka

VPZ  =  celkem Věsk.sku.přidělený VPZ  x  ------------------------------------------------------------------------------------------------
SUMA [(BoPrumSl - BoSl) x (StSl/MaxStSl + 1) + (BoPrumOs - BoOs) x (StSo/MaxStOs + 1) + (BoPrumSo -

BoSo) x  (StSo/MaxStSo + 1) + (BoPrumSj - BoSj) x (StSj/MaxStSj + 1)] Všech závodníků sledované skupiny

kdy jednotlivé výrazy vzorce nabývají následujících hodnot:
- BoSl = žebříčkové body dosažené závodníkem ve slalomu
- BoOs = žebříčkové body dosažené závodníkem v obřím slalomu
- BoSo = žebříčkové body dosažené závodníkem v superobřím slalomu
- BoSj = žebříčkové body dosažené závodníkem ve sjezdu
- StSl = počet do žebříčku zařazených startů závodníka ve slalomu
- StOs = počet do žebříčku zařazených startů závodníka v obřím slalomu
- StSo = počet do žebříčku zařazených startů závodníka v superobřím slalomu
- StSj = počet do žebříčku zařazených startů závodníka ve sjezdu
- BoPrumSl = průměrná bodová hodnota všech závodníků zařazených do žebříčku ve slalomu
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- BoPrumOs = průměrná bodová hodnota všech závodníků zařazených do žebř. v obřím slalomu
- BoPrumSo = průměr. bod. hodnota všech závodníků zařazených do žebř. v super obřím slalomu
- BoPrumSj = průměrná bodová hodnota všech závodníků zařazených do žebříčku ve sjezdu
- MaxStSl = počet v sezoně do žebř. zařazených význam. startů ve slalomu (záv.kat.A nebo EP)
- MaxStOs = počet v sezoně do žebř. zařaz. význam. startů v obřím slalomu (záv.kat.A nebo EP)
- MaxStSo = počet v sezoně do žebř. zařaz. výz. start. v super obřím slalomu (záv.kat.A neb. EP)
- MaxStSj = počet v sezoně do žebř. zařazených význam. startů ve sjezdu (záv.kat.A nebo EP)

Pro účely výpočtu VPZ, vzhledem k adekvátní bodové hodnotě v rámci jednotného žebříčku celé 
Věkové skupiny, klíč nerozlišuje věkové kategorie ani pohlaví závodníků. 

4. Pro účely přiznání VPZ jednotlivým závodníkům Věkové skupiny Předžáků tento Statut přesný klíč 
nedefinuje. Konkrétní podoba klíč pro přidělení VPZ za úspěchy jednotlivých závodníků této skupiny je 
závislá na systému určení konečného pořadí závodníků konkrétní série závodů. Konkrétní klíč pro 
vyhodnocení úspěchů těchto závodníků navrhuje trenérská rada, posuzuje Rada KOSÚ AD KSL JčK a 
tento předkládá VH ke konečnému schválení. Při tvorbě klíče musí být dodržen princip přidělování VPZ
pouze závodníkům s minimálně lepšími než průměrnými výsledky. Klíč dále nesmí zvýhodňovat 
v rámci této věkové skupiny závodníků některou věkovou kategorii nebo některé pohlaví. Klíč musí 
zároveň exaktně rozlišit  jednotlivé výkonnostní rozdíly mezi závodníky a dle těchto přesně přiznat 
každému konkrétnímu závodníkovi výši VPZ.  

5. Základní princip klíče pro rozdělování finančních prostředků pro podporu pro krytí nákladů při 
organizování a zajištění závodů (dále jen „Pořadatelský příspěvek klubu“ - zkráceně „PPK“) je postaven
tak, aby motivoval jednotlivé kluby k pořádání kvalitních závodů vyšší kategorie. Klíč pro dělení PPK 
jednotlivým klubům vychází z podobného principu, jako klíč pro dělení VPZ, kdy hlavním kritériem pro 
přidělení PPK klubu je pořádání závodů s pokud možno nejvyšší účastí kvalitních žebříčkových 
závodníků nebo pořádání předžákovských závodů zařazených do prestižních sérií závodů. Konkrétní 
podobu klíče navrhuje Rada a schvaluje VH. Klíč musí určovat kvalitu závodů na principu hodnocení 
kvality a počtu startujících, dle jejich žebříčkových bodů z jednotlivých startovních a výsledkových listin.
Pro uznání startu závodníka na závodě musí tento v tomto závodě skutečně odstartovat.

6. Konkrétní částku určenou pro podporu primárního cíle KOSÚ AD KSL JčK dle tohoto článku navrhuje 
Rada dle finanční situace KOSÚ AD KSL JčK a VH tuto částku schvaluje. V případě, že by nastala 
situace, že by pořadatelé závodů nebo některá věková skupina nesplňovala podmínky pro přidělení 
finančních prostředků dle tohoto článku, Rada navrhne a VH odsouhlasí, budou-li takto nevyužité 
finance přerozděleny skupinám, které podmínky klíčování splňují nebo použity jiným způsobem, 
případně odloženy k rozdělení v příštím období.

Článek 11
Závěrečná ustanovení

Tento  Statut  Odborného  Krajského  sportovního  úseku  alpských  disciplín  KSL  JčK  ve  znění  shora
uvedeném nabyl  platnosti  a  účinnosti  schválením řádnou  Valnou  hromadou  KOSÚ AD KSL JčK dne
26.4.2006. 

Dne 10.4.2018 byl Valnou hromadou KOSÚ AD JčK novelizován odstavec 6.3. Článku 4.
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	SUMA [(BoPrumSl - BoSl) x (StSl/MaxStSl + 1) + (BoPrumOs - BoOs) x (StSo/MaxStOs + 1) + (BoPrumSo - BoSo) x (StSo/MaxStSo + 1) + (BoPrumSj - BoSj) x (StSj/MaxStSj + 1)] Všech závodníků sledované skupiny
	kdy jednotlivé výrazy vzorce nabývají následujících hodnot:
	- BoSl = žebříčkové body dosažené závodníkem ve slalomu
	- BoOs = žebříčkové body dosažené závodníkem v obřím slalomu
	- BoSo = žebříčkové body dosažené závodníkem v superobřím slalomu
	- BoSj = žebříčkové body dosažené závodníkem ve sjezdu
	- StSl = počet do žebříčku zařazených startů závodníka ve slalomu
	- StOs = počet do žebříčku zařazených startů závodníka v obřím slalomu
	- StSo = počet do žebříčku zařazených startů závodníka v superobřím slalomu
	- StSj = počet do žebříčku zařazených startů závodníka ve sjezdu
	- BoPrumSl = průměrná bodová hodnota všech závodníků zařazených do žebříčku ve slalomu
	- BoPrumOs = průměrná bodová hodnota všech závodníků zařazených do žebř. v obřím slalomu
	- BoPrumSo = průměr. bod. hodnota všech závodníků zařazených do žebř. v super obřím slalomu
	- BoPrumSj = průměrná bodová hodnota všech závodníků zařazených do žebříčku ve sjezdu
	- MaxStSl = počet v sezoně do žebř. zařazených význam. startů ve slalomu (záv.kat.A nebo EP)
	- MaxStOs = počet v sezoně do žebř. zařaz. význam. startů v obřím slalomu (záv.kat.A nebo EP)
	- MaxStSo = počet v sezoně do žebř. zařaz. výz. start. v super obřím slalomu (záv.kat.A neb. EP)
	- MaxStSj = počet v sezoně do žebř. zařazených význam. startů ve sjezdu (záv.kat.A nebo EP)
	Pro účely výpočtu VPZ, vzhledem k adekvátní bodové hodnotě v rámci jednotného žebříčku celé Věkové skupiny, klíč nerozlišuje věkové kategorie ani pohlaví závodníků.
	4. Pro účely přiznání VPZ jednotlivým závodníkům Věkové skupiny Předžáků tento Statut přesný klíč nedefinuje. Konkrétní podoba klíč pro přidělení VPZ za úspěchy jednotlivých závodníků této skupiny je závislá na systému určení konečného pořadí závodníků konkrétní série závodů. Konkrétní klíč pro vyhodnocení úspěchů těchto závodníků navrhuje trenérská rada, posuzuje Rada KOSÚ AD KSL JčK a tento předkládá VH ke konečnému schválení. Při tvorbě klíče musí být dodržen princip přidělování VPZ pouze závodníkům s minimálně lepšími než průměrnými výsledky. Klíč dále nesmí zvýhodňovat v rámci této věkové skupiny závodníků některou věkovou kategorii nebo některé pohlaví. Klíč musí zároveň exaktně rozlišit jednotlivé výkonnostní rozdíly mezi závodníky a dle těchto přesně přiznat každému konkrétnímu závodníkovi výši VPZ.
	5. Základní princip klíče pro rozdělování finančních prostředků pro podporu pro krytí nákladů při organizování a zajištění závodů (dále jen „Pořadatelský příspěvek klubu“ - zkráceně „PPK“) je postaven tak, aby motivoval jednotlivé kluby k pořádání kvalitních závodů vyšší kategorie. Klíč pro dělení PPK jednotlivým klubům vychází z podobného principu, jako klíč pro dělení VPZ, kdy hlavním kritériem pro přidělení PPK klubu je pořádání závodů s pokud možno nejvyšší účastí kvalitních žebříčkových závodníků nebo pořádání předžákovských závodů zařazených do prestižních sérií závodů. Konkrétní podobu klíče navrhuje Rada a schvaluje VH. Klíč musí určovat kvalitu závodů na principu hodnocení kvality a počtu startujících, dle jejich žebříčkových bodů z jednotlivých startovních a výsledkových listin. Pro uznání startu závodníka na závodě musí tento v tomto závodě skutečně odstartovat.
	6. Konkrétní částku určenou pro podporu primárního cíle KOSÚ AD KSL JčK dle tohoto článku navrhuje Rada dle finanční situace KOSÚ AD KSL JčK a VH tuto částku schvaluje. V případě, že by nastala situace, že by pořadatelé závodů nebo některá věková skupina nesplňovala podmínky pro přidělení finančních prostředků dle tohoto článku, Rada navrhne a VH odsouhlasí, budou-li takto nevyužité finance přerozděleny skupinám, které podmínky klíčování splňují nebo použity jiným způsobem, případně odloženy k rozdělení v příštím období.
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