
 

 
 

VNITŘNÍ SMĚRNICE ASOCIACE LODNÍCH TŘÍD RS  
KOMPETENČNÍ ŘÁD 

  
Asociace lodních tříd RS, z.s. vznikla jako spolek sdružující závodníky různých a 
rozdílných lodních tříd, a proto principem rozhodování ve spolku je snaha najít shodu mezi 
všemi zainteresovanými lodními třídami a Výkonným výborem. Výkonný výbor deleguje 
část svých pravomocí na sekretáře jednotlivých lodních tříd, aby tak vytvářel částečně 
autonomní prostředí pro jednotlivé lodní třídy. Cílem tohoto kompetenčního řádu je vytvořit 
a nastavit pravidla fungování této spolupráce mezi Výkonným výborem a jednotlivými 
lodními třídami, která má zjednodušit a zefektivnit fungování spolku. 
 
Výlučné pravomoci Výkonného výboru 
 

● Obecně veřejná prezentace lodních tříd RS (výstavy, Facebook, aj.) 
● Komunikace s ostatními právnickými osobami (Mezinárodní asociace, ČSJ, aj.) 
● Správa financí 
● Dlouhodobé plánování (rozvoj lodních tříd) 
● Schvalování použití loga RS Sailing a jednotlivých RS tříd 

 
Svěřené pravomoci jednotlivým sekretářům 

● Komunikace uvnitř lodní třídy obecně 
● Komunikace s pořadateli před závodem, dále pak působení jako  
● Pravidelná aktualizace třídové databáze kontaktů (Google dokument) 
● Dohled nad aktualizací a správa třídové tabulky tréninků a závodů (Google 

dokument) 
● Tvorba pravidel Pohárové soutěže a zpracování výsledků 
● Správa třídového webu, moderování třídové skupiny na Facebooku a správa 

třídového emailu (pokud je vytvořeno) 
● Spolupráce s výkonným výborem na vytváření CTL 
● Kontrola plateb členských příspěvků a licencí v rámci třídy 
● Komunikace s ostatními třídovými sekretáři 

 
 
 
 
 
 
 
Specifické svěřené pravomoci sekretáře lodní třídy RS Feva a RS Tera 

 



 

 
● Organizace a plánování tréninků celostátních, regionálních, popřípadě klubových 

tréninků  
● Komunikace s klubovými, regionálními, reprezentačními trenéry + pomoc při 

koordinaci společných tréninků 
● Šéfování tréninků organizovaných ALT 
● Sběr dat směrem ke Komisi mládeže 

 
Proces interakce mezi Výkonným výborem a jednotlivými sekretáři 
 
Výkonný výbor se nebude zpravidla vměšovat do interních záležitostí jednotlivých lodních 
tříd, zejména do oblastí, které sám svěřil jednotlivým sekretářům do kompetencí. Výstupy 
práce jednotlivých sekretářů, by ale měly odpovídat nastavené politice Výkonného výboru.  
Výkonný výbor nechce působit jako schvalovatel všech výstupů, návrhů a interních 
komunikací jednotlivých sekretářů, nicméně je nezbytně nutné, aby byl Výkonný výbor 
informován (kopie zpráv, telefonické informace).  
 
Tento kompetenční řád byl schválen Výkonným výborem na schůzi 07.11..2017 a je platný 
od okamžiku jeho schválení. 
 
 
 
 
 

 


