




JEDNACÍ  ŘÁD


VII. Programové konference  mládežnického volejbalu 2016

1.
Vyhlášení a účastníci Programové konference
Zasedání Programové konference (dále rovněž konference) vyhlašuje předseda ÚMV Petr Juda a  svazoví trenéři mládeže ČVS Aleš Novák a Jiří Zach. Jednání Programové konference se zúčastňují členové ČVS a hosté. Programová konference je určena především odborníkům  z oblasti práce s mládeží

2.
Cíl, řízení a pravidla jednání Programové konference
Programová konference je odborným seminářem bez rozhodovacích a výkonných pravomocí. Výsledkem jednání jsou odborná doporučení, která slouží jako podklad pro jednání příslušných orgánů (odborné komise, SR).
	Jednání konference zahajuje a řídí předseda ÚMV Petr  Juda ve spolupráci se svazovými trenéry mládeže (dívčí a chlapecký) ČVS, diskusi řídí pověřený moderátor (viz bod 3).  
	O předložených nebo přednesených doporučeních hlasují všichni přítomní v jednacím sále veřejným hlasováním (aklamací). V případě, že v sále jsou  přítomni dva a více členů jednoho oddílu či organizace, platí pouze jeden hlas za oddíl.
	Návrh doporučení je přijat, hlasovala-li pro jeho přijetí nadpoloviční většina přítomných v jednacím sále.
Konference jedná pouze o tématech, která jsou součástí předem oznámeného programu. 
	Účastníci konference se v průběhu jednání řídí pokyny moderátora. Moderátor je oprávněn vytknout účastníku konference, jestliže se neřídí jeho pokyny, nebo pokud jiným způsobem narušuje průběh jednání, a může mu odebrat slovo.
	O průběhu jednání je pořizován oficiální záznam (písemný, případně videozáznam). 

3.
Diskuse
Právo vystoupit v diskusi, předkládat návrhy a připomínky mají všichni přítomní v jednacím sále.
	Z důvodu účelného jednání jsou diskusní vystoupení vymezena limitem v rozsahu 2 minut..
Moderátor může limit v odůvodněných případech prodloužit. 
	Diskusi řídí moderátor. Ten rozhoduje o pořadí diskusních vystoupení. Uděluje a odebírá slovo. 
	Účastníci konference mohou k projednávaným bodům programu přednášet technické poznámky ne delší než 30 sekund. 
Moderátor je oprávněn diskusi ukončit s ohledem na časové možnosti konference. 

4.
Usnesení Programové konference

Moderátor soustřeďuje připomínky, návrhy a předkládá výboru návrh na usnesení. Připomínky či návrhy mohou předkládat všichni účastníci konference.


