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1. Koordina čné výbory oblastí /KVO/  
2. KVO vznikajú na základe dobrovoľného združenia klubov SZJ, ktorí majú domovský prístav, 

lodenicu, alebo činnosť sústredenú na rovnakej vodnej ploche. 

3. KVO ako organizačnú jednotku SZJ akceptuje VV SZJ na základe písomnej prihlášky. 

4. Do pôsobnosti KVO patrí : 
a) koordinovať súťaže v jachtingu a preteky na vodnej ploche oblasti  
b) zabezpečovať súčinnosť pri spoločných akciách v oblasti,  
c) zúčastňovať sa na tvorbe termínového kalendára jachtárskych pretekov v oblasti,  
d) zastupovať kluby SZJ na základe príslušného poverenia v styku s regionálnymi orgánmi a 

organizáciami,  
e) vyvíjať činnosť za účelom zvýšenia aktivity a prosperity klubov ktoré združuje. 

5. Klub SZJ, ktorý chce vyvíjať činnosť v spádovej oblasti KVO požiada predsedu KVO o začlenenie 
klubu do KVO písomným oznámením.  

6. Klub SZJ môže byť súčasne členom viacerých KVO.  

7. Ukončenie začlenenia klubu do KVO oznámi klub predsedovi KVO písomným oznámením. 

8. Hlavným zástupcom KVO je predseda KVO. Predseda KVO je volený a odvolávaný klubmi 
združenými v KVO. 

9. Voľbu nového predsedu KVO môže iniciovať predseda klubu prislúchajúceho ku KVO. 

10. Do dvoch týždňov od doručenia žiadosti na voľbu nového predsedu KVO musí KVO zostaviť 
volebnú komisiu, zverejniť výzvu na prihlásenie kandidátov na predsedu KVO a určiť termín volieb 
nie skôr ako 1 mesiac a nie neskôr ako 3 mesiace po doručení žiadosti na voľbu nového predsedu. 
Pri voľbe predsedu má každý klub prislúchajúci ku KVO 1 hlas a na zvolenie nového predsedu je 
potrebná nadpolovičná väčšina platných hlasov. 

2. Asociácie lodných tried /ALT/  
1. ALT sú národnými triedovými organizáciami a vznikajú ako dobrovoľné združenie pretekárov a 

priaznivcov jednotlivých lodných tried, uznaných v SR.  

2. Lodné triedy sú uznávané na základe členstva lodnej triedy v medzinárodných lodných triedach 
registrovaných vo World sailing alebo na základe predloženia triedových pravidiel národnej lodnej 
triedy. 

3. Do pôsobnosti ALT patrí : 
a) chrániť záujmy a potreby členov ALT, 
b) dodržiavať samostatne trvalý kontakt s príslušnou medzinárodnou triedovou organizáciou a 

informovať o tom pravidelne VV SZJ, prípadne požiadať na tento účel kontakty a činnosť 
medzinárodnej komisie VV podľa dohovoru. 

c) navrhovať skladbu termínového kalendára vzhľadom na triedu úzko spolupracovať pri zabezpečovaní 
pretekov v rámci „Slovenského pohára“ v triede a na ostatných domácich a zahraničných pretekoch. 

d) navrhovať pretekárov triedy najmä v spolupráci s Trénerskou radou a komisiou mládeže do 
reprezentačných tímov SZJ a pre reprezentáciu SR na vrcholných pretekoch. 

e) zodpovedne zabezpečovať dodržiavanie triedových premeriavacích predpisov „Medzinárodných 
triedových organizácií“ a za tým účelom menovať hlavného merača triedy 

f) objektívne hodnotiť pretekárov, a to vytvárať kritéria hodnotenia, aktualizovať tieto kritériá a 
zabezpečiť ich zverejnenie pre pretekárov 

4. Stanovy ALT a v nich obsiahnuté ustanovenia, nesmú byť v rozpore so zásadami a ustanoveniami 
Stanov SZJ. ALT je povinná pre ich registráciu predložiť ich návrh na schválenie VV SZJ. 



5. Osobné členstvo v ALT je riadené pravidlami ALT, ktoré si sama ALT vytvára. 

6. Fyzická osoba môže byť členom aj viacerých ALT. 

7. ALT ako organizačnú jednotku SZJ akceptuje VV SZJ na základe písomnej prihlášky. 

8. ALT riadi výbor, ktorý zabezpečuje úlohy a činnosť triedy a zodpovedá za rozsah a zameranie jej 
činnosti svojim členom. 

9. Výbor ALT sa obvykle skladá z predsedu a členov výboru , ktorí zabezpečujú činnosť triedy najmä na 
pretekoch a súťažiach, v trénersko-metodickej práci, v medzinárodných stykoch s medzinárodnými 
triedovými organizáciami, v dodržaní medzinárodných triedových predpisov hlavným meračom triedy 
a v reprezentácii triedy v rámci reprezentácie SR. 

10. Výbor ALT je povinný zvolať valné zhromaždenie ALT minimálne raz za rok.  

11. Generálne zhromaždenie hodnotí činnosť ALT a volí predsedu a výbor ALT. 
 


