Rozhodnutí Rady OSÚ AD SLČR
Rada OSÚ AD SLČR rozhodla dne 28.5. 2018 ve smyslu článku 6. bod 2.11. a čl. 8. bod 1
Statutu OSÚ AD SLČR ze dne 21.4.2018, takto:
I.

Zřizuje se komise Masters OSÚ AD SLČR (KMA), jakožto odborný orgán a
koordinátor závodního sjezdového lyžování Masters na území ČR.

II.

Do její kompetence patří :
 zastupování SLČR v subkomisi „for master races FIS“
 organizování a řízení reprezentace masters na závodech v zahraničí
 zajištění organizace národních závodů
 zajištění organizace mezinárodních závodů FIS na území ČR
 koordinace a zajištění reprezentace ČR na závodech FIS v zahraničí
 aktivní práce v rámci subkomise FIS for masters races
 aktivní práce v oblasti STK
 vzdělávání a školení

III.

Složení KMA, počet členů a způsob jmenování :
a. KMA je pětičlenná
b. Jednotliví členové jsou voleni krajskými zástupci, delegovaní jednotlivými
předsedy KOSU AD. Každý kraj má jeden hlas.
c. Tito takto zvolení členové KMA si následně zvolí svého předsedu, který zastupuje
KMA při jednáních s Radou úseku a dalších jednáních.
d. Volební období je čtyřleté a koresponduje s volebním obdobím Rady KOSU AD
e. Radou voleným členům stávající KMA končí mandát zvolením nového vedení této
kategorie dle tohoto rozhodnutí.
f.

V případě odstoupení jednoho či dvou členů, může KMA členy kooptovat, přičemž
tato kooptace musí být následně schválena krajskými zástupci OSÚ AD, tedy
orgánem, který členy KMA zvolil, a to nejpozději ve lhůtě do 60 dnů ode dne, kdy
došlo k odstoupení členů KMA ze své funkce či k jinému ukončení účasti člena
KMA ve své účasti. Pro případ, kdy by počet členů KMA klesl pod stanovený

limit, musí ve lhůtě do 90 dnů proběhnout volby nových členů KMA. Nerozhodne-li
Rada OSÚ AD SLČR jinak.

Tímto rozhodnutím se mění obsahová část Rozhodnutí Rady OSÚ AD SLČR o KMA ze dne
19.10.2009.

V Praze, dne 28.5.2018

Ladislav Forejtek
předseda Rady OSÚ AD SLČR

