Směrnice o organizaci trenérské rady

Český badmintonový svaz, z.s.

Článek 1
Základní ustanovení

1.

Trenérská rada je poradním orgánem Trenérsko-metodické komise ČBaS (dále jen „TMK“).

2.

Trenérská rada je tvořena zástupci všech tří stupňů systému péče o talentovanou mládež:

3.

4.

a.

stupeň VSCM/NC: 2 zástupci,

b.

stupeň SCM: po 1 zástupci z každého SCM,

c.

stupeň SpS: po 4 zástupcích všech SpS.

Trenérská rada diskutuje a předkládá TMK návrhy ve věci:
a.

národních reprezentačních výběrů,

b.

systému péče o talentovanou mládež,

c.

organizace a činnosti TMK.

Zvolený zástupce trenérské rady je členem TMK.

Článek 2
Jednání trenérské rady

1.

Trenérská rada se schází dle potřeby, zpravidla čtyřikrát za kalendářní rok. Jednání se uskutečňují
on-line formou umožňující dálkový přístup, alespoň jedenkrát za rok s osobním setkáním členů rady.

2.

Zasedání trenérské rady svolává a řídí předseda TMK. Čas a místo zasedání určí tak, aby co možná
nejméně omezovalo možnost členů se ho účastnit.

3.

Zasedání trenérské rady se mohou dále účastnit pozvaní hosté, a to zejména zástupci TMK a trenéři
a trenérky reprezentačních výběrů, a dále trenéři a trenérky klubů a oddílů vykonávající pravidelně
svou činnost.

4.

Trenérská rada je usnášeníschopná, byla-li řádně svolána a je-li přítomna nadpoloviční většina členů
rady. Každý člen rady má jeden hlas. Rada přijímá svá rozhodnutí nadpoloviční většinou všech svých
členů. Hlasování je veřejné, v odůvodněných případech je rovněž možno hlasovat per rollam, když
pro tento případ se hlasující považují za přítomné.

5.

O jednání trenérské rady je pořízen zápis.
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Český badmintonový svaz, z.s.

Článek 3
Závěrečná ustanovení

1.

Není-li výše uvedeno jinak, použijí se na činnost Trenérské rady ustanovení platící pro centrální
orgány ČBaS.

2.

Tato směrnice byla předložena Trenérskou radou ke schválení TMK ČBaS a nabývá účinnosti dne
30. 6. 2021, kdy byla TMK ČBaS schválena.
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