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Asociácia lodnej triedy Kajutové plachetnice 
(verzia 8, 08.11.2017) 

 

STANOVY 
 

Článok 1 
Poslanie a ciele 

 

Asociácia lodnej triedy Kajutové plachetnice (ďalej len „ALT KJP“) je dobrovoľné združenie 

kajutových jachtárov a športových odborníkov venujúcich sa kajutovému jachtingu. ALT KJP 

je združenie bez vlastnej právnej subjektivity.  

 

Poslaním ALT KJP je: 

 

a) zabezpečovať odborný a športový rozvoj kajutových jachtárov, 

b) zabezpečovať spravodlivé pretekanie v triede KJP, 

c) zastupovať a ochraňovať ich práva a záujmy v rámci Slovenského zväzu jachtingu 

(ďalej len „SZJ“) ako aj voči organizátorom pretekov a iným tretím stranám, 

d) udržiavať trvalý kontakt s príslušnými národnými a medzinárodnými organizáciami.  

 

Článok 2 
Hlavné úlohy 

 

1. Vydáva triedové pravidlá KJP a zabezpečuje a kontroluje ich dodržiavanie počas pretekov. 

2. Navrhuje skladbu termínového kalendára pretekov ALT KJP a úzko spolupracuje 

s Výkonným výborom SZJ (ďalej len „VV SZJ“) pri zabezpečení pretekov v rámci 

Slovenského pohára a majstrovských súťaží v triede KJP. 

3. Navrhuje v spolupráci s Trénerskou radou SZJ a Komisiou mládeže SZJ pretekárov triedy 

KJP do reprezentačných tímov SZJ a pre reprezentáciu Slovenskej republiky na  

medzinárodných pretekoch. 

 

Článok 3 
Organizačná štruktúra ALT KJP 

 

1. Orgánmi ALT KJP sú: 

 

a) Generálne zhromaždenie  
b) Výkonný výbor 
c) Predseda 
d) Technická komisia 

 

2. Generálne zhromaždenie (ďalej len „GZ“): 
 

a) je najvyšším orgánom ALT KJP, 

b) zvoláva ho výkonný výbor minimálne raz ročne a to najmenej 30 dní pred začiatkom 
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jeho konania prostredníctvom webového sídla SZJ, 

c) schvaľuje stanovy dvojtretinovou väčšinou prítomných delegátov, 

d) volí na obdobie štyroch rokov predsedu, členov výkonného výboru a členov technickej 

komisie, alebo ich odvoláva, a to nadpolovičnou väčšinou prítomných delegátov, 

e) navrhuje zástupcov ALT KJP do orgánov SZJ podľa pravidiel a požiadaviek SZJ, 

f) schvaľuje dvojtretinovou väčšinou prítomných delegátov triedové pravidlá, ich zmeny, 

doplnky a výnimky z nich, 

g) schvaľuje kategórie lodí zaradených do hendikepového systému. 

 

3.  Výkonný výbor (ďalej len „VV“): 

 

a) má minimálne troch členov vrátane predsedu, 

b) vo VV majú právo mať zastúpenie všetky Koordinačné výbory oblastí (ďalej len „KVO“), 

v ktorých pôsobnosti sa organizujú preteky SZJ v lodnej triede KJP, 

c) VV riadi činnosť ALT KJP v čase medzi Generálnymi zhromaždeniami. 

 

4. Predseda riadi činnosť VV a TK a zastupuje ALT KJP voči SZJ a iným tretím stranám. 

Predseda je členom VV a TK. 

  

5.  Technická komisia (ďalej len „TK“): 

 

a) má minimálne troch členov, 

b) členmi TK sú minimálne hlavný merač triedy, merač triedy a správca hendikepovej 

databázy, 

c) členom TK môže byť aj pretekár, alebo iný športový odborník, 

h) navrhuje triedové pravidlá, ich zmeny, doplnky a výnimky z nich, 

d) navrhuje kategórie lodí zaradených do hendikepového systému, 

e) prideľuje hendikepový koeficient lodiam triedy KJP. 

 

Článok 4 
Členstvo v ALT KJP 

 

1. Členom ALT KJP je každý pretekár, alebo športový odborník registrovaný v SZJ, venujúci 
sa kajutovému jachtingu. 

2. Právo hlasovať na GZ má každý člen, ktorý sa v roku predchádzajúcom GZ zúčastnil aspoň 

jedných pretekov v triede KJP. 

   

 

Článok 5 
Záverečné ustanovenia 

 

Tieto stanovy boli schválené vo Zvolene na GZ dňa 03.02.2017. 


