SBÍRKA PŘEDPISŮ
ČESKÝ ATLETICKÝ SVAZ
________________________________________________________________________________________________________________________

Číslo předpisu 9/2018

Účinnost od 1. května 2019

________________________________________________________________________________________________________________________

Směrnice ČAS
ze dne 13. prosince 2018

o atletických kroužcích
Předsednictvo Českého atletického svazu (dále jen
„ČAS“) se usneslo na této směrnici ČAS:
Čl. 1
1. Atletickým kroužkem je skupina osob
sdružující se ke společnému provozování atletiky
formou tréninku a účasti v soutěžích bez založení
právnické osoby.
2. Atletický kroužek nemá postavení, práva ani
povinnosti člena ČAS, pokud tato směrnice
nestanoví jinak.
3. Atletický kroužek je po právní stránce
součástí krajského atletického svazu (dále jen
„KAS“), v jehož územní působnosti se nachází
sídelní obec atletického kroužku.
4. Osoby sdružené v atletickém kroužku se
mohou účastnit soutěží organizovaných ČAS, jeho
územními orgány a členy za podmínek
vymezených touto směrnicí a dalšími vnitřními
předpisy ČAS upravujícími práva a povinnosti
v souvislosti s pořádáním soutěží a účastí v nich.

Čl. 2
1. Atletický kroužek může být zřízen
rozhodnutím výboru KAS na návrh fyzické osoby,
která má zájem o zřízení atletického kroužku (dále
jen „navrhovatel“) a v návrhu se zaváže k vedení
atletického kroužku a jménem osob sdružených
v atletickém kroužku k dodržování Stanov ČAS,
jeho vnitřních předpisů, rozhodnutí jeho orgánů
a Pravidel atletiky. Rozhodnutí výboru KAS může
být vázáno na splnění jím určených podmínek.
Zřízení atletického kroužku podléhá souhlasu
předsednictva ČAS.
2. Nevyhoví-li výbor KAS návrhu na zřízení
atletického kroužku, uvědomí o tom bezodkladně
navrhovatele.
3. Vyhoví-li výbor KAS návrhu na zřízení
atletického kroužku, požádá bezodkladně
předsednictvo ČAS o udělení souhlasu podle
odst. 1 a současně o tom uvědomí navrhovatele.
4. Předsednictvo ČAS udělí souhlas, pokud
shledá, že zřízení atletického kroužku je v souladu
s potřebami rozvoje atletiky, zejména že v sídelní
obci ani v rozumné dojezdové vzdálenosti se
nenabízí
možnost
provozovat
atletiku

1

prostřednictvím
atletického
oddílu
nebo
atletického klubu.
5. Předsednictvo ČAS sděluje udělení souhlasu
či nesouhlasu se zřízením atletického kroužku
výboru KAS.
6. Neudělí-li předsednictvo ČAS souhlas se
zřízením atletického kroužku, výbor KAS o tom
bezodkladně uvědomí navrhovatele.
7. Udělí-li předsednictvo ČAS souhlas se
zřízením atletického kroužku, výbor KAS vydá
rozhodnutí, které obsahuje minimálně označení
KAS, který rozhodnutí vydal, dále pak název
atletického kroužku, určení sídelní obce, ve které
bude atletický kroužek působit, jmenování
vedoucího atletického kroužku, datum vydání
tohoto rozhodnutí a vyznačení jeho účinnosti
s odkazem na usnesení předsednictva ČAS,
kterým byl vydán souhlas podle odst. 1.
8. Rozhodnutí výboru KAS o zřízení atletického
kroužku se doručuje vedoucímu atletického
kroužku.
9. V případě, že dojde ke změně osoby
vedoucího atletického kroužku, vydá KAS
rozhodnutí o změně. Toto rozhodnutí nepodléhá
souhlasu předsednictva ČAS.
Čl. 3
Osoby sdružené v atletickém kroužku jsou
povinny se při své účasti v soutěžích
organizovaných ČAS, jeho územními orgány
a členy řídit Stanovami ČAS, jeho vnitřními
předpisy, rozhodnutími jeho orgánů a Pravidly
atletiky.

Čl. 4
1. Ode dne účinnosti rozhodnutí výboru KAS
o zřízení atletického kroužku se mohou osoby
sdružené v atletickém kroužku účastnit soutěží
organizovaných ČAS, jeho územními orgány
a členy za podmínek daných směrnicí ČAS
o registrovaných sportovcích.
2. Činnost atletického kroužku vede navrhovatel
nebo ten, kdo se k tomu před ČAS a jeho orgány
zaváže (dále jen „vedoucí atletického kroužku“).
Osoby zodpovědné za vedení sportovní přípravy
v rámci atletického kroužku musí být držitelem
trenérské kvalifikace podle směrnice ČAS
o trenérech.
3. Vnitřní poměry a financování činnosti
atletického kroužku jsou dány vůlí v něm
sdružených osob.
4. Vedoucí atletického kroužku je povinen
v součinnosti s regionálním pracovníkem ČAS
zabezpečit plnění povinností vyplývajících ze
směrnice ČAS o evidenci členské základny
v ČAS.
Čl. 5
1. Atletický kroužek se může změnit na atletický
oddíl nebo atletický klub.
2. Při změně atletického kroužku na atletický
oddíl nebo atletický klub se postupuje podle
směrnice ČAS o členství v ČAS.
Čl. 6
Tato směrnice nabývá účinnosti dne 1. května
2019.

PaedDr. Libor Varhaník, v. r.
předseda ČAS
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