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Předvolební aktivity kandidátů na funkci presidenta:

a) Kandidát na funkci presidenta má možnost představit sebe, svůj tým 
(členy výboru) a způsob jakým si představuje řídit aktivity ČSGA, na 
webových stránkách ČSGA.  Pořadí v jakém kandidáti podají svůj návrh 
(pošlou e-mail správci webových stránek ČSGA) určí též pořadí, v jakém 
bude tento návrh schvalován na konferenci.  Svůj návrh může kandidát na 
presidenta poslat kdykoli, nejpozději však do 23. ledna 2011. Návrhy 
kandidátů budou uveřejněny na webových stránkách ČSGA v týdnu od 
pondělí 24. ledna 2011 a to s označením pořadí, ve kterém byly přijaty 
správcem webových stránek ČSGA. 

b) Obsah každého z návrhů musí obsahovat jméno kandidáta na funkci 
presidenta a jeho profil ve smyslu:
- Zkušenosti v managementu všeobecně a v ČSGA
- Znalost anglického jazyka (aktivně)
- Znalost německého jazyka (přinejmenším pasivně)
- Způsob, jakým naplní současné funkce členů výboru:

i) Vicepresident, zástupce presidenta
ii) Vicepresidentka, kapitánka ženské representace
iii) Hospodář, vedení a správa účtů, příprava rozpočtu
iv) Vedení STK, příprava žebříčků, nominačních, národních a 

mezinárodních turnajů
v) Vedení členských příspěvků
vi) Centrální řízení regionálních turnajů, příprava národního 

mistrovství regionů
vii) Kapitán mužské representace

S tím, že příprava a vedení podvojného účetnictví, zavedeného letos, 
bude pokračovat i nadále.



c) Návrh může dále obsahovat kandidátem navrhované změny, například:
- V základní dokumentaci ČSGA (stanovy, soutěžní řád, jednací řád, 

volební klíč, atd.)
- V současných aktivitách ČSGA
- Ve způsobu financování současných aktivit ČSGA
- Vedení žebříčků a nominace hráčů a hráček na representaci

d) Návrh musí obsahovat klub, kde má domovské členství, a kontaktní 
informace (číslo mobilu a e-mailovou adresu).

e) Dále může obsahovat jména kandidátů na členy výboru, včetně 
současných členů výboru, pokud tito členové výboru mají zájem se i 
nadále podílet na práci ve výboru ČSGA. 

f) Seznam kandidátů na všeobecné, případně specifické funkce ve výboru 
bude zveřejněn na webových stránkách ČSGA v pořadí přijatém jejich 
správcem. Zástupci regionů a klubů  mají možnost navrhnout svoje 
zástupce do výboru, aby se tím ujistili na prosazování svých zájmů. V e-
mailu je třeba uvést jméno kandidáta, případně specifickou funkci, o 
kterou má zájem.  Dále klub, kde má domovské členství a kontaktní 
informace (číslo mobilu a e-mailovou adresu).

g) Návrhy kandidátů na funkci presidenta a výboru budou přijaty a přijetí 
potvrzeno správcem webových stránek ČSGA na e-mailové adrese: 
volby.csga@gmail.c  om  

h) Návrhy regionů a klubů na kandidáty na členy výboru budou přijaty a 
přijetí potvrzeno správcem webových stránek ČSGA na e-mailové adrese: 
volby.csga@gmail.c  om  

  

Připravil Jan Nečas v prosinci 2010.

Odsouhlaseno presidentem a členy výboru ČSGA.
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