ČESKÝ SVAZ DRAČÍCH LODÍ, z.s.
PROGRAM KONFERENCE SPORTOVNÍHO ODVĚTVÍ DRAČÉ LODĚ ČR – 9. BŘEZNA 2019
8.30h
OTEVŘENÍ POSLUCHÁRNY PROFESORA JŮVY, MENDELOVA UNIVERZITA V BRNĚ
8.45h
ÚVOD, ZAHÁJENÍ
9.00h
PŘEDNÁŠKA VÍTA SCHLESINGERA, EXPERT NA KOMPLEXNÍ PŘÍPRAVU VRCHOLOVÝCH SPORTOVCŮ
•
•
•
•
•

11.00h
11.30h

Motivace sportovního kolektivu k výkonnostnímu růstu (posádka dračí lodě tvoří až 22 členů);
Správná motivující atmosféra v závodním sportovním kolektivu;
Zkušenosti s vrcholovými sportovními kolektivy, na co se v rámci dlouhodobé i krátkodobě psychické přípravy zaměřit;
Základní náhled a seznámení s celostní přípravou sportovce – Sporthacking.
Mentální příprava na závod, poslední „minuty“ před výkonem (kolektiv, jednotlivec).

PŘESTÁVKA
VYHODNOCENÍ CELONÁRODNÍHO ŽEBŘÍČKU ČSK DRAČÍCH LODÍ 2018 / VŠECH ZÁVODŮ KONANÝCH NA ÚZEMÍ ČR V ROCE 2018
•
•
•

12.00h

http://www.schlesinger.cz/cs/

Kategorie Pořadatel
Kategorie Posádky v bodovaných kategoriích

PŘEDSTAVENÍ NOVÉHO ROČNÍKU SERIÁLU DRAČÍCH LODÍ PRO AMATÉRSKÉ POSÁDKY POŘADANÝCH ČSDL a ČSK
• LIGA DRAČÍCH LODÍ ČR – DRAGON RACE 2019 – MISTROVSTVÍ ČSDL ̴ČSK•
•
•
•
•
•
•

12.30h

ZAHÁJENÍ VALNÉ HROMADY ČESKÉHO SVAZU DRAČÍCH LODÍ z.s.
•
•
•

13.30h

Seriál závodů určený českým amatérským posádkám, pro posádky a kluby dračích lodí.
Kategorie odděleny od klubů/posádek rychlostní kanoistiky a členů oddílů rychlostní kanoistiky.
Hlavní kategorie MIX DL10.
Uzavřený počet přihlášených účastníků během každé sezóny.
Zajímavé „PRIZE MONEY“ pro nejlepších 7 posádek, které si rozdělí finanční dotaci na podporu svého klubu ve výši 100.000,-Kč.
Přihlášky, pravidla, organizace ročníku 2019.

Zahájení a kontrola usnášení schopnosti valné hromady
Příjem písemných návrhů kandidátů pro volbu do orgánů ČSDL z.s.
Dále dle Programu jednání VH ČSDL, viz. níže

REPREZENTAČNÍ AKCE V ROCE 2019 – REPREZENTACE ČESKÉ REPUBLIKY – JUNIOŘI / SENIOŘI / KLUBY / NÁRODNÍ REPREZENTACE
• Závodní Rada ČSDL - zástupci sedmi českých klubů, které získali nejvyšší bodové hodnocení napříč všemi kategoriemi EFG CUPU 2019
• Závodní rada ČSDL určuje národní nominaci a pravidla domácích závodů organizovaných pod záštitou ČSDL, seznam členů viz. příloha.

PROGRAM JEDNÁNÍ VH ČSDL (předpokládaný začátek v 12.30h):
1. Zahájení a kontrola usnášení schopnosti valné hromady.
2. Volba orgánů valné hromady a schválení volebního řádu.
3. Zpráva představenstva o činnosti svazu a o stavu jeho majetku.
4. Volba:

- Předsedy svazu;
- Místopředsedy svazu;
- Členů výboru svazu, 5osob;
- Kontrolní komise svazu, 3osoby.
/ Funkční období je tříleté/.

5. Změna stanov svazu.
6. Různé.
Informace o právech členů souvisejících s účastí na valné hromadě:
• Všechna práva jsou obsažena v aktuálně platných stanovách svazu, viz příloha.
• Členem svazu je řádně přihlášená právnická osoba – zapsaný spolek/klub, který písemně nominuje svého delegáta/ty (seznam členů viz příloha).
• Delegát/ti členů nemusí být členy svazu
• Každý člen/klub má jeden hlas.
• Každý člen/klub je oprávněn předložit na valné hromadě návrh kandidáta nebo kandidátů na všechny volené funkce, a to písemně s přiloženým
čestným prohlášením kandidáta, ve kterém kandidát souhlasí se svou kandidaturou a opatřeným vlastnoručním podpisem kandidáta; kandidát
musí být členem některého členského spolku ČSDL.
• Každý člen/klub může na začátku valné hromady navrhnout záležitost k jednání do bodu Různé, která není obsahem programu jednání, lze
jednat a rozhodnout o ni v případě, že s tím souhlasí alespoň 3/5 většina přítomných, dále viz stanovy svazu.

