
Štatút komisie cyklokrosu SZC

1. Všeobecné ustanovenia

1.1  Na  riešenie  odbornej  problematiky  v odvetví  cyklokrosu  v Slovenskom  zväze
cyklistiky je ustanovená táto komisia cyklokrosu,  ktorá riadi  oblasti  špecifické pre
problematiku cyklokrosu. Skrátený názov komisie je K-CX SZC.

2. Úlohy, právomoci a povinnosti komisie

2.1 Základné úlohy a povinnosti komisie sú:

a/ tvorba športovo-technických predpisov, pravidiel a reglementov,

b/ tvorba rozpisov súťaží a športových kalendárov,

c/ výber členov reprezentačných družstiev a realizačných tímov,

d/ tvorba rozpočtu potrebného pre vlastnú činnosť,

e/ organizácia školení a seminárov rozhodcov, trénerov a ďalších činovníkov,

f/ výber športovcov do útvarov talentovanej mládeže a ich dislokácia,

g/ vyhodnocovanie vlastnej činnosti a najúspešnejších kolektívov a jednotlivcov.

3. Orgány cyklokrosu v     SZC

3.1 Najvyšším  orgánom  je  Valné  zhromaždenie  cyklokrosu  (VZ  CX),  ktoré  tvoria
cyklistické kluby, ktoré majú aspoň jedného pretekára, ktorý bodoval v Slovenskom
pohári CX v roku konania VZ CX alebo v predchádzajúcom roku. Koná sa najmenej
raz ročne spravidla v prvú marcovú sobotu. O mieste a čase konania VZ CX musia
byť upovedomené všetky členské kluby SZC, ktoré majú aspoň jedného pretekára,
ktorý  bodoval  v Slovenskom  pohári  CX  v roku  konania  VZ  CX  alebo  v
predchádzajúcom roku.

3.2  VZ CX je schopné prijímať uznesenia, ak sa na ňom zúčastnia zástupcovia aspoň
troch klubov, ktoré spĺňajú podmienku v čl. 3.1.

3.3  Medzi konaniami dvoch VZ CX riadi činnosť Komisia CX SZC. Na jej  čele stojí
predseda, ktorý sa po potvrdení Konferenciou SZC stáva členom VV SZC.

4. Komisia CX SZC

4.1 Komisia  je  troj  až  sedemčlenná.  Členovia  komisie  sú  zástupcovia  klubov
zaoberajúcich sa cyklokrosom, ktorých volí VZ CX.

4.2  Funkcia člena komisie nie je zastupiteľná.

4.3 Za riadenie komisie a jej činnosť zodpovedá predseda komisie. Predsedu komisie
volia zo svojho stredu členovia tejto komisie.

4.4 Komisia sa schádza podľa potreby, najmenej dvakrát ročne podľa plánu práce, ktorý
si  sama  na  príslušný  rok  stanovila.  Zasadnutie  komisie  zvoláva  jej  predseda,
v prípade potreby aj mimo schválený plán práce. Ak o to požiadajú najmenej traja
členovia komisie, musí predseda komisie zvolať mimoriadne zasadnutie do 15 dní.

4.5 Komisia je uznášaniaschopná, pokiaľ je prítomná nadpolovičná väčšina jej členov.
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4.6 Uznesenie  je  prijaté,  ak  zaň  hlasuje  nadpolovičná  väčšina  z  prítomných  členov
komisie CX SZC.

4.7  Na zasadaní komisie sa môže zúčastniť, s hlasom poradným, člen VV SZC.

4.8  Komisia realizuje svoju činnosť v rámci rozpočtu schváleného VV SZC.

4.9 Členov komisie menuje VV SZC na návrh predsedu komisie. Predseda komisie môže
za členov komisie  navrhnúť len tých členov,  ktorých zvolilo  VZ CX ako riadnych
členov komisie alebo ich náhradníkov.

4.10  Každý člen komisie obdrží na výkon svojej funkcie písomné poverenie VV SZC.

4.10 Členov  komisie  odvoláva  VV  SZC  na  návrh  predsedu  komisie  CX.  Predseda
komisie  navrhne  na  najbližšom zasadnutí  VV SZC na odvolanie  člena  komisie
vtedy, ak je splnená aspoň jedna z týchto podmienok:

a/ odvolanie z komisie je rozhodnutím VZ CX,

b/ člen sa písomne vzdal členstva v komisii,

c/ ukončil členstvo v SZC, čoho dôkazom je nevydaná licencia SZC na príslušný
rok,

d/ bol právoplatne odsúdený za úmyselný trestný čin.

4.11. Na zasadaní komisie sa môže zúčastniť, s hlasom poradným, člen VV SZC.

4.12  Z rokovania komisie vyhotoví poverený člen zápisnicu. Zápisnica musí obsahovať:
dátum a  miesto  rokovania,  mená  prítomných  členov  komisie,  prizvaných  hostí,
neprítomných členov komisie,  kontrolu uznesení z predošlých zasadnutí  komisie
alebo iných oprávnených orgánov SZC, stručný priebeh rokovania a všetky úlohy
alebo uznesenia, ktoré komisia prijala. V zápisnici musia byť  uvedené aj návrhy
alebo pripomienky, ktoré neboli prijaté, ak o to ich navrhovateľ výslovne požiada.
Prílohou  k zápisnici  je  prezenčná  listina  s vlastnoručnými  podpismi  prítomných
účastníkov zasadania.

5. Záverečné ustanovenie

Záväzný výklad jednotlivých ustanovení tohto štatútu prináleží výhradne VV SZC.
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