TÝM OPERACÍ RYCHLÉHO NASAZENÍ
T.O.R.N.

T.O.R.N., Tým operací rychlého nasazení
Stanovy

Čl. 1
Název a definice
Název: Tým operací rychlého nasazení (dále jen tým)
Možno používat také zkratku T.O.R.N.
Definice: Airsoftový tým.
Čl. 2
Cíle týmu
1. Hlavním cílen týmu je sdružování jeho členů za účelem účasti na airsoftových hrách.
2. Tým si za svůj vzor bere 43. výsadkový prapor Chrudim. Tomu je podřízena především výstroj
týmu, která se skládá z kompletu vz 95 a nosiče plátů. Zároveň však chce tým být věrný
původnímu vzoru (BOPE) a proto zůstává zachován znak týmu včetně podoby nášivek a černý
baret.
3. Tým si jako jeden ze svých hlavních cílů bere výchovu mladých hráčů airsoftu a to jak skrze
airsoftový kroužek pod DDM Hlinsko, tak přímo ve hře.
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Čl. 3
Členství v týmu
Členem týmu se může stát kdokoliv starší 15 let (výjimečně mladší), kdo je odsouhlasen vedením
týmu.
Členství v týmu je dobrovolné.
Členství vzniká poté, co nového člena odsouhlasí celé vedení týmu a informuje o tom ostatní členy
týmu (e-mail, fb, …). Následně proběhne slavnostní přijetí nového člena.
Členství zaniká:
a) dobrovolným vystoupením člena z týmu,
b) zrušením členství na základě rozhodnutí vedení týmu,
c) úmrtím člena,
d) zánikem týmu.

Čl. 4
Práva a povinnosti členů týmu
1. Každý člen týmu má právo především:
a) na účast na akcích, kterých tým účastní,
b) na získání veškerých informací o dění v týmu,
c) na podporu od vedení týmu v jakékoliv záležitosti týkající se airsoftu,
d) na využití společného týmového majetku,
e) být po domluvě účasten airsoftového kroužku pořádaného pod DDM Hlinsko,
f) na vyjádření svého názoru a projednání dané věci vedením.
2. Každý člen týmu má povinnost především:
a) respektovat vedení týmu a všechna jeho rozhodnutí,
b) dodržovat pravidla fair play,
c) dodržovat dohodnutá pravidla hry,
d) svým jednáním udržovat dobré jméno týmu a dobré povědomí o airsoftu jako takovém,
e) hradit členské poplatky v rámci svých finančních možností.
3. Svých práv ani povinností se nemůže žádný člen týmu vzdát, ani jich nemůže být nikdy zbaven.
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Čl. 5
Organizační struktura týmu
Nejvyšším týmovým správním orgánem je týmová rada. Týmová rada se musí konat alespoň
jednou za rok a každý člen týmu má povinnost se jí zúčastnit. Místo a čas konání určuje vedení
týmu. Týmová rada má nejvyšší slovo v jakékoliv otázce týkající se týmu.
Civilní vedení týmu je druhým nejvyšším správním orgánem týmu. Svojí činností odpovídá týmové
radě v době, kdy týmová rada nezasedá.
Mezi členy civilního vedení týmu patří následující:
a) velitel týmu – Jiří Mertlík,
b) zástupce velitele týmu – Petr Jelínek,
c) pokladník – Matěj Černý.
Členi civilního vedení týmu byli zvoleni na týmové radě na dobu neurčitou. Své funkce se mohou
kdykoliv vzdát, nebo jí mohou být zbavení týmovou radou. Na téže týmové radě, kde je některý
člen vedení zbaven své funkce, musí být ustanoven jeho nástupce.
Tým má zvlášť vedenou organizační strukturu podléhající posloupnosti vedení v boji. Tyto
hodnosti budou používány pouze při hře, mimo hru budou všichni členové týmu podřízeni
civilnímu vedení týmu. Hodnosti jsou následující:
a) mimo oddíl T.O.R.N. (bez požadavků na výstroj; mužstvo):
I. bažant – nováček v týmu,
II. mazák – již zavedený člen týmu,
b) v oddílu T.O.R.N. (předepsaná povinná výstroj; důstojníci):
III. specialista – nejnižší hodnost v oddílu T.O.R.N., každý člen týmu s touto hodností dokáže
zaujmout pozici střelce, ale má také svou vlastní specializaci, kterou dokáže takticky využít
v boji, na tuto specializaci je převážně zaměřen jeho trénink. Pokud je to potřeba,
specialista velí bažantům a mazákům, zároveň má povinnost vést méně zkušené členy,
IV. senior-specialista – zkušenější člen týmu s konkrétní specializací. Velí skupině se stejnou
nebo nižší hodností. Je přímo podřízen veliteli týmu,
V. velitel-specialista – nejzkušenější člen dané specializace, má na starosti výcvik a vedení
dané specializace,
VI. zástupce bojového velitele – druhá nejvyšší hodnost v týmu. Zastupuje velitele (pokud
není přítomen, nebo je vyřazen z boje). Pokud je velitel přítomen, je na úrovni senior
specialisty,
VII. bojový velitel – nejvyšší hodnost v celém týmu. Velitel vede celou jednotku do boje,
určuje taktiku, rozhoduje o rozdělení jednotky a jejích velitelích. Řeší komunikaci všech
členů týmu s pořadatelem akce.
Čl. 6
Týmová pokladna, pokladník, zásady hospodaření
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Čl. 6.a
Týmová pokladna
Týmová pokladna je vázána k bankovnímu účtu č. 2200826017/2010 vedeného u Fio banka, a.s. a
k hotovosti, kterou aktuálně spravuje pokladník.
Týmová pokladna obsahuje veškerý finanční majetek týmu. Mimo finance, kterými aktuálně
disponuje týmová pokladna, nesmí tým s žádnými jinými financemi nakládat.
Každý člen týmu má právo znát aktuální stav týmové pokladny a svých uhrazených členských
poplatků.
Do týmové pokladny má přístup vedení týmu a pokladník.
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Čl. 6.b
Pokladník
Pokladník má na starosti týmovou pokladnu a majetek.
Společně s vedením týmu určuje výši a frekvenci příspěvků do týmové pokladny, s ohledem na
finanční možnosti členů týmu.
Pokladník má povinnost vést evidenci veškerých finančních toků.
Pokladník má povinnost informovat všechny členy týmu o jakémkoliv mimořádném
(nepravidelném) výdaji z týmové pokladny. Jednou za rok pak má povinnost informovat všechny
členy týmu o všech příjmech a výdajích za uplynulý rok.
Čl. 6.c
Zásady hospodaření
Tým hospodaří pouze s finančním majetkem, který je aktuálně přítomen v týmové pokladně.
Finanční majetek může tím získat buď členskými příspěvky, ziskem z pronájmu, finančními dary
třetích osob, nebo dotacemi.
O využití finančního majetku týmu rozhoduje vedení klubu společně s pokladníkem na základě
podnětu některého člena týmu.
Vedení týmu si nárokuje právo zamítnout, nebo povolit jakýkoliv výdaj bez nutnosti podat
vysvětlení svého rozhodnutí.
Vedení týmu se zavazuje zodpovědně a s rozvahou nakládat s finančním majetkem týmu.
Čl. 7
Týmový majetek
Tým disponuje movitým a nemovitým majetkem.
Týmový majetek spravuje pokladník.
Movitý majetek může tým získat financováním z týmové pokladny, nebo formou daru třetí
osobou.
Nemovitý majetek může být získán koupí, nebo pronájmem od původního vlastníka.
Veškerý týmový majetek je pořizován vedením týmu z finančních prostředků v týmové pokladně.
Aktivní člen týmu má možnost, po zvážení vedení týmu, týmový majetek využívat. Tento člen za
vypůjčený majetek zodpovídá, stejně tak za škody jím způsobené.
Čl. 8
Prezentace týmu
Každý člen týmu je zodpovědný za prezentaci týmu při hrách i na veřejnosti.
Všichni členové týmu jednají jako týmový celek, nikdo sám za sebe.
Pokud kdokoliv prezentuje tým v negativním smyslu, může být vedením týmu potrestán. Druh a
výši trestu určuje vedení týmu v závislosti na vážnosti prohřešku.
Každý člen týmu se zavazuje během hry dodržovat především pravidla fair play a pravidla daná
pořadatelem hry.
Součástí prezentace týmu jsou i předepsaná výzbroj a výstroj. Jejich předpis se řídí interním
dokumentem s názvem Předepsané vybavení týmu T.O.R.N.

Čl. 9
Účast na akcích
1. Každý člen týmu je povinen, se na akci nebo trénink dostavit s kompletními ochrannými
pomůckami, především s ochranou zraku a hlavy. Vedení týmu má právo člena týmu bez
ochranných pomůcek nevpustit do hry neb na trénink, do doby, než tento hráč sjedná nápravu.
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2. Účast na akcích pořádaných týmem je povinná. Každý člen týmu má možnost se z takové akce
omluvit nejpozději večer před akcí a musí uvést pádný důvod své nepřítomnosti.
3. Předem domluvená účast na akcích, kam je tým pozván, je povinná. Každý člen týmu má možnost
se z takové akce omluvit nejpozději večer před akcí a musí uvést pádný důvod své nepřítomnosti.
4. Pokud bude mít některý hráč problém s kýmkoliv nebo čímkoliv během hry, obrátí se na svého
velitele, který bude tuto stížnost řešit s pořadatelem akce.
5. Vedení týmu rozhoduje o účasti na akcích a pravidelnosti tréninků.
6. Účast na trénincích je povinná. Každý člen týmu má možnost se z tréninku omluvit nejpozději
večer před tréninkem a musí uvést pádný důvod své nepřítomnosti.
7. Pádným důvodem pro nepřítomnost jsou považovány především náhlé zdravotní problémy,
prokazatelné rodinné důvody, prokazatelná příprava na studium, výkon zaměstnání v době trvání
akce/tréninku, účast na sportovní nebo zájmové činnosti v době trvání akce, nebo
nepředvídatelná událost, která hráči zabrání v účasti na akci.
Čl. 10
Etický kodex
1) Každý člen týmu se zavazuje k tomu, že bude vždy a za každých okolností:
a) dodržovat platné zákony ČR,
b) chovat se čestně,
c) respektovat své spoluhráče a týmové kolegy, ale i protihráče, a především pořadatele akce,
d) přiznávat zásahy, a to jak prokázané, tak sporné,
e) dodržovat zásady slušného chování při hře i na veřejnosti, a tím šířit dobré jméno týmu,
f) šířit dobré povědomí o airsoftu.
2) Prokazatelné požívání návykových látek (alkohol, marihuana, tvrdé drogy) během hry nebo
bezprostředně před jejím začátkem bude vedením týmu trestáno okamžitým vyhozením ze hry.
Opakované prokázání přestupku může vedení týmu trestat vyloučením provinilce z týmu, stejně
tak jako propagace nebo distribuce tvrdých drog.
3) Vedení týmu si vyhrazuje právo provést dechovou zkoušku na přítomnost alkoholu.
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