Příloha Stanov ČNS – návrh změny základního předpisu ČNS

NÁVRH ZMĚNY ZÁKLADNÍHO PŘEDPISU ČNS
PŘEDKLADATEL
KTR ČNS

Název oddílu/KNS/orgánu ČNS
Adresa
Okres, kraj
Za předkladatele
Datum a místo
Jméno oprávněné osoby

2.1.2021

Podpis oprávněné osoby a razítko
oddílu*

Martin Maršálek

*) U KNS a orgánů ČNS není razítko vyžadováno.
V souladu se Stanovami ČNS oprávněný předkladatel předkládá níže uvedený návrh na změnu
základního předpisu ČNS. Jeden návrh může obsahovat změnu více článků jednoho předpisu, ale pouze
těch, do kterých navržená změna zasahuje. V opačném případě musí být každý navrženou změnou
dotčený článek předkládán samostatně.
NÁVRH ZMĚNY – 1. KOLO
Stanovy
Soutěžní řád
Pravidla

Název základního předpisu *
Změna (vyplňuje předkladatel)
stávající text dotčeného článku (vč. číslování a odrážek):
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1 VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ
1.1 FORMA ČINNOSTI
Základní formou činnosti Českého nohejbalového svazu (dále jen ČNS) jsou soutěže.
1.2 ORGANIZACE A ŘÍZENÍ SOUTĚŽÍ
1.2.1 Soutěže organizují a řídí tyto řídící orgány:
a) oddíly nohejbalu
b) nižší organizační články ČNS
c) Výkonný výbor ČNS (dále jen VV)
1.4 DRUHY SOUTĚŽÍ
1.4.1 Podle způsobu uspořádání se soutěže organizují jako:
a) Dlouhodobé, zejména družstev, hrané v delším časovém rozpětí systémem, v kategoriích a v
termínech dle Rozpisu soutěží. Většinou se skládají ze základní a nadstavbové části. Za dlouhodobou se
považuje soutěž minimálně 4 družstev z minimálně 2 oddílů. Za dlouhodobou soutěž se považuje též
seriál minimálně 5 jednorázových soutěží. (pokud soutěž zároveň slouží ke splnění povinnosti účastníků
jiné soutěže dle článku 3.2, musí řídící orgán soutěže zorganizovat min. 7 jednorázových soutěží)
b) Jednorázové, jednotlivců, dvojic, trojic, příp. družstev, hrané v časovém rozpětí jednoho nebo
několika dní, systémem, v kategoriích, termínech a na místech dle Rozpisu soutěží. Pokud soutěž
zároveň slouží ke splnění povinnosti účastníků jiné soutěže dle článku 3.2, během jednoho dne může být
hrána pouze jedna jednorázová soutěž příslušné kategorie a jednoho řídícího orgánu.
3 DLOUHODOBÉ SOUTĚŽE DRUŽSTEV
3.1 OBECNÉ ZÁSADY SOUTĚŽÍ
3.1.1 Strukturu soutěží družstev tvoří:
a) republikové soutěže
b) krajské soutěže
c) okresní soutěže
d) místní soutěže.
navržený nový text dotčeného článku (vč. číslování a odrážek):
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1 VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ SOUTĚŽÍ ČNS
1.1 FORMA ČINNOSTI
1.1.1 Základní formou činnosti Českého nohejbalového svazu (dále jen ČNS) jsou soutěže.
1.1.2 Soutěžní řád (dále jen SŘ) je souhrn pravidel pro plánování, organizaci a řízení nohejbalových
soutěží v rámci ČNS.
1 VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ SOUTĚŽÍ ČNS
1.2 ORGANIZACE A ŘÍZENÍ SOUTĚŽÍ
1.2.1 Soutěže organizují a řídí tyto řídící orgány (dále jen Řídící orgán):
a) Výkonný výbor ČNS (dále jen VV) - republikové soutěže
b) krajské územní články ČNS – soutěže v rámci svého kraje
c) okresní územní články ČNS – soutěže v rámci svého okresu
d) oddíly nohejbalu
d) členové ČNS nebo jiné subjekty – všechny soutěže, jejichž organizace a řízení jim jsou příslušným
Řídícím orgánem přiděleny.
Krajský územní článek ČNS může po schválení VV organizovat a řídit společné soutěže více krajů.
Podmínkou je souhlas dalších krajských územních článků ČNS, ve kterých by se společné soutěže
hrály. Stejně platí pro společné soutěže více okresů.
1.2.2 Řídící orgán může k uspořádání příslušné soutěže zmocnit člena ČNS nebo jiný subjekt, který se
stává pořadatelem. Pořadatel rozhoduje o všech záležitostech, které nejsou vyhrazeny předpisy ČNS
Řídícímu orgánu nebo jinému orgánu ČNS.
1.4 DRUHY SOUTĚŽÍ
1.4.1 nemění se
1.4.2. Podle obsazení účastníky se soutěže organizují jako:
a) mezinárodní
b) tuzemské
3 DLOUHODOBÉ SOUTĚŽE DRUŽSTEV ČNS
3.1 OBECNÉ ZÁSADY SOUTĚŽÍ
3.1.1 Strukturu soutěží družstev tvoří:
a) republikové soutěže
b) krajské soutěže
c) okresní soutěže
d) místní soutěže.
zdůvodnění návrhu:
Vyjasnění, že SŘ je závazný pouze pro soutěže, organizované ČNS. Stávající znění se tváří, jako kdyby
byl SŘ závazný i pro soutěže, organizované oddíly (oddílové soutěže, turnaje...) – které jsou dnes
organizovány jako nesvazové.
Logičtější členění obecných ustanovení, které je platné jak pro dlouhodobé tak i jednorázové soutěže.
Úprava terminologie dle stanov. Doplnění zlegalizování možnosti organizovat společné soutěže ve více
krajích nebo okresech. Doplnění statutu pořadatele (ten byl zatím uváděn pouze u rozpisu
jednorázových soutěží, takto je znění obecnější). Doplnění mezinárodních soutěží, které ČNS a oddíly
mohou organizovat.
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Doporučení 1 (vyplňuje orgán ČNS)
Název orgánu ČNS
VV
Doporučení k návrhu (vč. zdůvodnění):
VV k tomuto návrhu vyjadřuje stanovisko pro nepřijetí z důvodu již dostatečně popsaných podmínek
pořádání soutěží ve stávající úpravě SŘ.
Doporučení 2 (vyplňuje orgán ČNS)
Název orgánu ČNS
Doporučení k návrhu (vč. zdůvodnění):

Doporučení 3 (vyplňuje orgán ČNS)
Název orgánu ČNS
Doporučení k návrhu (vč. zdůvodnění):

Předkladatel ve 2. kole předkládá (na základě obdržených doporučení nebo z jiných důvodů) upravený
návrh, kterým se ruší jím předložený návrh z 1. kola. V případě, že upravený návrh předkladatel
nepředkládá, zůstává v platnosti návrh z 1. kola.
UPRAVENÝ NÁVRH ZMĚNY – 2. KOLO
Změna (vyplňuje předkladatel)
navržený nový text dotčeného článku (vč. číslování a odrážek):

zdůvodnění návrhu:

Doporučení 1 (vyplňuje orgán ČNS)
Název orgánu ČNS
Doporučení k návrhu (vč. zdůvodnění):

Doporučení 2 (vyplňuje orgán ČNS)
Název orgánu ČNS
Doporučení k návrhu (vč. zdůvodnění):

Doporučení 3 (vyplňuje orgán ČNS)
Název orgánu ČNS
Doporučení k návrhu (vč. zdůvodnění):

*) nehodící se škrtněte.
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Vyplněný formulář pošlete doporučenou poštou na doručovací adresu ČNS, P.O. BOX 22, 403 17
Chabařovice. Případně elektronicky e-mailem na adresu: v.pabian@nohejbal.org (bude předáno
k dalšímu řízení jen v případě zpětného potvrzení přijetí e-mailu sekretářem ČNS).
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