Statut komise vrcholového sportu (KVS) ČSMP
Článek 1
Úvodní ustanovení
1. Komise vrcholového sportu (KVS) ČSMP je stálým odborným poradním orgánem
ČSMP. Hlavním úkolem komise je navrhovat řešení otázek souvisejících s oblastí
státní reprezentace ČR v moderním pětiboji.
2. Komisi vrcholového sportu zřizuje a její statut vydává VV ČSMP v souladu
se stanovami ČSMP.

Článek 2
Hlavní zaměření KVS
Komise vrcholového sportu:
1. koordinuje sportovní přípravu reprezentačních výběrů ČR a naplňování koncepce STM;
k tomuto účelu připravuje doporučující materiály, náměty a závazné normy;
2. projednává a navrhuje základní strukturu rozpočtu sportovního úseku ČSMP;
3. projednává a oponuje návrhy plánů přípravy seniorských a juniorských RD
a mládežnických výběrů (včetně finančních nákladů, tréninkového programu, nákladů
na materiální vybavení a plánu sportovních akcí);
4. schvaluje pravidla pro účast na mezinárodních soutěžích, jednotný systém hodnocení
výkonnosti a předpokladů pro růst sportovní výkonnosti; připravuje normy pro testování
a speciální měření členů RD a následně popř. doporučuje změny v tréninkových
programech;
5. projednává návrh složení seniorských a juniorských RD mužů a žen a jejich realizačních
týmů, připravuje návrhy na zařazování sportovců mládežnických kategorií
do reprezentačních výběrů mládeže, připravuje odborná stanoviska při přechodu
závodníků mezi jednotlivými kategoriemi a tréninkovými centry;
6. řídí spolupráci odborných a vědeckých pracovišť, která se podílejí na zkvalitnění
přípravy RD;
7. projednává a schvaluje návrhy nominací na reprezentační akce;
8. koordinuje způsob medicínského zabezpečení jednotlivých RD a s příslušnými lékaři a
fyzioterapeuty připravuje způsoby řešení zdravotních problémů členů jednotlivých RD;
9. projednává a oponuje analýzy výkonnosti a výslednosti členů reprezentačních družstev
(RD) s důrazem na objektivizaci výkonnostního růstu jednotlivých reprezentantů
v předchozím období;
10. navrhuje koncepci rozvoje moderního pětiboje ve stávajících a dalších lokalitách, řeší
problematiku návaznosti sportovní přípravy;
11. projednává a předkládá VV návrhy na rozdělení odměn za výsledky na vrcholných
soutěžích;
12. předkládá náměty na zkvalitnění mediální a veřejné prezentace členů RD a českého
moderního pětiboje.

Článek 3
Struktura a způsob ustavení KVS
1. Komisi vrcholového sportu tvoří pět členů, které volí VV ČSMP. Členové komise si
ze svého středu volí předsedu pro dané období.
2. Členy KVS jmenuje (popř. odvolává) VV ČSMP. Její funkční období je roční.
3. KVS tvoří:
- reprezentační trenér seniorů,
- reprezentační trenér juniorů,
- zástupce rezortních center,
- koordinátor STM,
- předseda komise pro rozvoj moderního pětiboje (komise mládeže).
Členství v KVS zaniká:
a) uplynutím funkčního období,
b) vzdáním se funkce,
c) odvoláním z funkce,
d) úmrtím člena.
4. Důvodem k odvolání člena KVS může být skutečnost, že se dlouhodobě neúčastní
práce v oborové komisi.

Článek 4
Způsob práce KVS
1. K řešení základních koncepčních otázek svolává předseda KVS řádná zasedání KVS
nejméně čtyřikrát ročně.
2. Není-li určeno jinak, pracovní jednání KVS, která průběžně řeší zejména otázky
fungování státní reprezentace, se konají v průběhu ročního tréninkového cyklu podle
aktuálních potřeb. Všichni členové KVS jsou přizváni k účasti na jednání ať už osobně
nebo prostřednictvím komunikačních médií (e-mail, Skype atd.).
3. S výslednou podobou návrhů, které komise předkládá ke schválení VV ČSMP,
by měli být seznámeni všichni členové KVS.

Článek 5
Závěrečné ustanovení
1. Statut komise vrcholového sportu nabývá účinnosti dnem schválení VV ČSMP,
tj. 10. 11. 2016.

