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Článek I. 

Základní ustanovení 
1. Česká asociace discgolfu (ČADG) v rámci své organizační struktury účelově zřizuje pro území 

České republiky tyto discgolfové regiony (viz SŘ čl. 4 bod 5.): 

a. Severozápadní Čechy 
b. Severovýchodní Čechy 
c. Střední Čechy 
d. Jižní Čechy 
e. Severní Morava 
f. Východní Morava 
g. Jižní Morava 

 
2. Na území každého z účelově zřízených discgolfových regionů působí koordinátor příslušného 

regionu.  

3. Regionální koordinátor je zástupcem ČADG v daném discgolfovém regionu a jeho činnost je 

řízena Sportovní a technickou komisí ČADG (STK ČADG).  

4. Regionální koordinátor průběžně podává zprávu o své činnosti příslušného regionu STK ČADG. 

5. STK ČADG průběžně informuje o činnosti regionálního koordinátora VR ČADG. 

 

Článek II. 

Práva a povinnosti regionálních koordinátorů 
1. Regionální koordinátory jmenuje VR ČADG na návrh STK ČADG. 

2. Regionální koordinátoři jsou povinni vykonávat svoji činnost ku prospěchu českého discgolfu 

a s ohledem na jeho zájmy a společenskou vážnost. 

3. Regionální koordinátoři jsou povinni se řídit ustanoveními STK ČADG a dalšími závaznými 

dokumenty ČADG. 

4. V případě jednání, které je neslučitelné se zájmy ČADG, stejně jako v případě pasivního 

výkonu funkce regionálního koordinátora, může být příslušný člen bez výjimky odvolán 

z funkce. K odvolání je potřebný souhlas dvoutřetinové většiny všech členů STK ČADG. 

5. Regionální koordinátor má právo odstoupit bez udání důvodů, s výpovědní lhůtou jednoho 

kalendářního měsíce. Po dobu výpovědní lhůty koordinátor dále vykonává svou funkci řádně 

a svědomitě. 

6. Všichni regionální koordinátoři jsou povinni dodržovat zásady tolerance, spolupráce a úsilí o 

dosažení dohody se všemi složkami organizačního řádu ČADG. 

 

 

 

 

 

 

Článek III. 
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Působnost regionálních koordinátorů 
1. Do působnosti regionálního koordinátora patří:  

a. koordinace a metodické vedení sportovní činnosti discgolfových klubů a jedinců na 

území daného regionu dle platných Stanov, předpisů a nařízení nadřazených složek 

dle organizačního řádu ČADG;  

b. zařazování discgolfových hřišť do jím řízeného regionu; 

c. řízení regionálních soutěží; 

d. získávání nových členů ČADG; 

e. podpora nově vznikajícím klubům v daném regionu; 

f. zařazování hřišť z území jiného regionu do jím řízeného regionu se svolením STK 

ČADG; 

g. řízení mládežnických soutěží určených na základě rozhodnutí VR ČADG. 

 

 

 

Článek IV.  

 Závěrečná ustanovení  
Tento „Statut regionálních koordinátorů ČADG “ byl schválen VR ČADG dne 4. 2. 2019 a tímto dnem 

nabyl účinnosti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


