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Článek 1
Poslání a význam klubu
Klub "NAC Premier" byl založen v roce 1977 v Harrachově.
Zakladateli byli: Drška Vladimír, Dvorský Ota st., Frys Miloň, Havrda Stanislav, Horák
Oldřich, Machata Milan, Pelc Jaroslav, Pergler Jiří, Regner Vladimír, Tobiška Pavel,
Urban Petr, Vaňátko Pavel, Machata Jan.
Posláním klubu je sdružovat příznivce cyklistiky, kteří svojí činností dokazují možnost
celoročního sportování a soutěžení v amatérských podmínkách.
Zkratka "NAC" znamená Nadšenci amatérské cyklistiky a "Premier" byla značka
dobrého Vratislavického piva jehož pravidelná konzumace spojila nejedno velké
přátelství.
Článek 2
Členství v klubu
Řádným členem klubu se může stát každý, kdo projeví zájem, seznámí se se stanovami, je
doporučen výborem, schválen shromážděním členů a zaplatí čl. příspěvek. Člen může být
vyloučen za hrubé porušení přátelských vztahů, nebo vztahu ke klubu, když nezaplatí
členský příspěvek v dohodnutém termínu. Vyloučení je podmíněno schválením většinou
přítomných členů na shromáždění.
Článek 3
Povinnosti a práva členů
Základní povinností každého člena je dbát na rozvoj přátelských a kamarádských vztahů
uvnitř klubu a dle svých možností se zúčastňovat soutěží NAC. Dále je povinen v
určeném termínu splatit členský příspěvek. Každý člen má právo předkládat návrhy
členům výboru klubu.
Výbor je povinen tyto návrhy projednat a do 1 měsíce sdělit své stanovisko.
Článek 4
Orgány klubu
Nejvyšším orgánem klubu je shromáždění členů, které je usnášení schopné je-li přítomna
nadpoloviční většina členů. Shromáždění rozhoduje většinou hlasů přítomných členů.
Shromáždění členů rozhoduje o přijetí a vyloučení členů, o plánu činnosti klubu a
schvaluje hospodaření klubu.
Shromáždění svolává výbor klubu dle potřeby, minimálně 2x v roce. Závěrečné
shromáždění v prosinci každého roku má charakter výroční členské schůze, na které je
každoročně volen výbor a to většinou hlasů přítomných členů. Funkční období výboru je
jeden rok a to vždy do 31. 12.
Výbor je povinen svolat shromáždění z iniciativy min. 1/4 členů a to do 1 měsíce od
předání návrhu.

Článek 5
Soutěže NAC
Klub pořádá každý rok "Soutěž NAC Premier". Její vítěz získává titul "Mistr NAC" pro
soutěžní rok. Soutěž sestává z dílčích soutěží - v běhu na lyžích, cyklistice a v přespolních
bězích. Uvedené soutěže jsou složeny z předem vypsaných závodů, z nichž je vždy
určený závod přeborem NAC.
V běhu na lyžích a v přespolních bězích se započítávají 3 nejlepší výsledky každého
účastníka včetně přeborů NAC, v cyklistice se započítává 7 nejlepších výsledků včetně
přeborů NAC, které jsou každý rok vypsány v časovce, v silničním závodě a v závodě do
vrchu.
Kalendář na soutěžní rok vydává výbor klubu.
Bodování soutěží
Za umístění na 1.- 30. místě (ze zúčastněných členů = pořadí NAC) získává každý
účastník 30 až 1 bod, za umístění v přeborech NAC je bodování dvojnásobné, to je 60 až
2 body.
Za umístění v jednotlivých kategoriích se uděluje plný počet bodů, není-li výsledek
srovnatelný (jiná trať a pod.). Při srovnatelném výsledku se boduje dle pořadí NAC bez
ohledu na věkové kategorie. Časovky a závod do vrchu (lyže, kolo, běh) se bodují
handicapovým způsobem. Za umístění v prvé pětině startujících, kteří závod dokončili, se
k dosaženým bodům připočítává dalších +5 bodů, přičemž se prvá pětina určuje vždy z
toho pořadí, které je pro soutěžícího výhodnější (věkové kategorie nebo celkové
pořadí). Tyto body nelze připočítat v případě, že se jedná o přebor NAC nebo o interní
závod členů NAC.
Článek 6
Závěrečné ustanovení
V období, kdy nezasedá shromáždění členů, řídí veškerou činnost výbor klubu, který
rozhoduje hlasováním nadpoloviční většinou za přítomnosti všech členů výboru.
Nedílnou součástí stanov klubu je příloha pro kalendářní rok, která musí obsahovat:
- seznam členů v soutěžním roce
- výši a termín splatnosti klubových příspěvků
- kalendář doporučených akcí s vyznačením přeborů NAC
- složení výboru klubu
Výbor klubu je povinen z každého jednání výboru i shromáždění členů pořídit zápis.
Zápis je vždy k dispozici u kteréhokoliv člena výboru. Na shromáždění členů je výbor
povinen předložit zprávu o činnosti klubu doloženou výše zmíněnými zápisy, se kterými
má právo se seznámit každý člen klubu.
Schváleno shromážděním členů dne 15.12.2007 v Liberci

