
Oreanizační pokyny na VH MS KFS dne 16. 2. 2013

Nejvyšším orgánem v působnosti MS KFS je valná hromada (dále jen VH). Na VH MS KFS
bude přítomno celkem 60 delegátů s lrlasem rozhodujícím z toho 30 delegátů z oFS a MěFS a 30

delegátů z klubů řízerrýc|r MS KFS. Dále se VH MS KFS zúčastňují s hlasem poraclním členové VV
MS KFS' předsedové odborných komisí MS KFS a členové oRK MS KFS. Nově navržení kandidáti

do VV a oRK MS KFS, kteří nemají hlas rozhodující nebo poradní budou na VH pozvárrijako hosté'

VV MS KFS sor-rhlasí, aby se ostatní kluby v působnosti MS KFS, které nernajíhlas rozhodLrjící

zúčastrrily VH jako hosté.

Podrobné rozdělerrí delegátů:

- oFS a MěFS vysílá po 5 de|egátech (celkem 30),

- kluby (z kategorie dospělých) v návaznosti na strukturou řízených soutěží vysílají 8 delegátů

z KP, 10 delegátů z 1 .A třídy a 12 delegátťr z 1 .B třídy. Volba účasti klubů na VH proběhla na

základě hlasování klubů prostřednictvím Dotazníku.

- VH volí:

- předsedu. kteý je volen všemi přítomnýrni delegáty s hlasem rozlrodujícírn

- 3 členy výkonrrého výboru bez určení funkcí, kteří jsou voleni přítornnýmidelegáty s hlasem

rozhodujícím vyslanými oFS a MěFS
- 3 členy výkonného výboru bez určení funkcí, kteří jsou voleni přítornnýrni delegáty s hlasen't

rozhodujícím lyslanými kluby krajských soutěží

- 5 členťr a2 náhradníky odvolací arevizt'lí komise MS KFS, kteří jsou voleni všemi

přítomrrými delegáty s hlasem rozhodujícím

Právo ťrčasti na valné lrromadě s hlasem rozhodujícím mají zástupci klubů, je-iichž druŽstva se v
jednotlivých skupinách urnístila vtabulce po Podzimní části SR 2012l20I3 v pořadí do takového

místa, které se svýrn číslem shodLrje s počtem delegátů stanoveným pro každor'r skupinu téŽe třídy

soutěŽe. Každý klub může být na va|né hromadě zastoupen jen 1 delegátem.

Tabulka klubů s hlasem rozhoduiícím:

KP mužů I.A sk.A+B I.B sk. A+B+C+D

Dolní Benešov RÝrnařov Vítkov
Heřmanice Bolatice olympia Brurrtál
MFK Frýdek -Místek,,B" Mokré Lazce Chlebičov
Hradec nad Moravici Kobeřice Kozmice
FrÝdlant nad ostravicí oldřišov Strahovice
Pustá Polorn Vendrvně Bohuslavice
Polanka nad Odrou Brušoerk Dolní Dafyně
Dětrnarovice Smilovice CSAD Havířov

Celadná Staříč
Senov Libhošt'

Veřovice
Kozlovice
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