PODMÍNKY PRO ČLENY OK JISKRA NOVÝ BOR - SEZÓNA 2017
A-POVINNOSTI
1) Zaplatit členský příspěvek do 31.7.2017 ve výši stanovené výroční členskou schůzí (500,- Kč žactvo a neregistrovaní; 3000,- Kč
ostatní)
2) Aktivně pomáhat při přípravě a pořádaní akcí, tj. při 5denní Bohemii (26.-30.7.) a 2 závodech OŽ (8.4.2017). Je-li člen osloven a
nemůže pomáhat, zajistí za sebe rovnocennou náhradu, jinak mu nemusí být přiznány výhody.
3) Závodníci
a) do 15.2.2017 požádat klub o registraci pro sezonu 2017 a sdělit jaký žebříček v roce 2017 hodlají absolvovat
b) průběžně se přihlašovat na jednotlivé závody klubovým online systémem v daných termínech
c) zúčastnit se závodů, na které se závazně přihlásili nebo na které byli nominováni (mistrovství, štafety, družstva)
d) po skončení sezony uhradit vyčíslené pokuty - náklady vzniklé klubu neúčastí nebo diskvalifikací závodníka na závodech z
jakéhokoliv důvodu (bez sankce je pouze první diskvalifikace nebo první neúčast v sezoně)
4) důstojně reprezentovat klub a dodržovat klubem stanovený režim na všech sportovních akcích
5) předem informovat klub o úmyslu individuálních žádostí o sponzorské příspěvky (zabránění střetu zájmů)
6) přihlašovat se na všechny závody pouze prostřednictvím klubu – pokud se člen nepřihlásí prostřednictvím klubu, ztrácí nárok na
jakoukoliv úhradu od klubu na konkrétní závod - výjimka viz výhody bod 1b (pozdní přihlášky)
B-VÝHODY
1) Registrovaným závodníkům, kteří projeví zájem absolvovat některou z dlouhodobých soutěží OB, LOB a MTBO, klub
a) zajistí registraci, přihlášku do soutěže a zaplatí s tím související poplatky (těm, kteří o to včas požádají)
b) zajistí přihlašování na jednotlivé závody, úhradu startovného, společné dopravy a u vybraných závodů podle rozhodnutí výboru
klubu i ubytování závodníkům, kteří se včas přihlásí v termínu uvedeném v online systému. Přihlášeným po tomto termínu klub
přihlášku nevyřizuje, závodník si přihlášku zajistí sám. Další postup: Startovné za pozdní přihlášku předá závodník v hotovosti
vedoucímu zájezdu, ten odprezentuje celý klub, zaplatí nedoplatky za celý klub, na základě řádného dokladu podepsaného
jednatelem klubu vyzvedne základní startovné z pokladny klubu a vrátí ho přihlášeným po termínu. Závodníkům, kteří se po
termínu přihlásí sami, bude poskytnuta společná doprava a případně ubytování jen v rámci možností – možnost jim na požádání
sdělí jednatel klubu.
VYJÍMKY:
- u soutěžních závodů MTBO a LOB klub hradí všem registrovaným pouze startovné (jízdné a nejnutnější ubytování jen
závodníkům vybraným před začátkem sezony). Pro schválené jízdy soukromým autem platí sazba uvedená na konci bodu B/3.
- pro vícedenní závody a závody neuvedené v klubové termínovce musí závodník před přihlášením složit částku související
s přihláškou, případný příspěvek dle bodu B/1h) obdrží až po skončení sezóny
Startovné, doprava a případně ubytování je hrazeno klubem pouze u závodů uvedených v klubové termínovce a jen závodníkům,
pro které je konkrétní závod soutěžním závodem (nebude hrazen např. start na závodě ŽB, když závodník není celoročně do ŽB
přihlášený nebo start v nemistrovské kategorii při MČR, ŽA, ŽB apod.). Doprava je organizována a hrazena vždy pouze z Nového
Boru do místa akce a zpět.
c) umožní účast na přípravě – zdarma tělocvična, mapové tréninky, o příspěvcích na soustředění rozhoduje výbor klubu
d) zapůjčí dle možností sportovní vybavení na nezbytně dlouhou dobu – zejména vybavení s bateriemi (světla na NOB apod.) je
nutno vrátit vždy ihned po skončení akce, na jakou bylo zapůjčeno, aby nedošlo ke znehodnocení baterií. Vybavení je nutno
neprodleně vrátit skončí-li členství v klubu nebo aktivní činnost člena. V případě nevrácení nebo poškození uhradí člen klubu
pořizovací cenu vybavení.
e) poskytne SI-čip při prvním nákupu se slevou (za 350 Kč) nebo ho půjčí (žactvu zdarma, starším 100 Kč/sezónu)
f) poskytne příspěvek 3000 Kč na kvalitní závodní obuv držitelům licence E, R a A (OB) a E (MTBO, LOB). Závodník může čerpat
jen jednou (OB, LOB nebo MTBO), řádný paragon podepsaný předsedou nebo jednatelem klubu musí být předložen k proplacení
nejpozději do 30.11.2017
g) uhradí 1x ročně organizované sportovní vyšetření závodníkům licence E, R a A
h) přispěje 1200 Kč na výborem klubu schválenou zahraniční akci nebo do 600 Kč na startovné na tuzemských závodech OB,
MTBO nebo LOB neuvedených v klubové termínovce 2017 – výplata po skončení sezóny s podmínkou, že závodník startoval za
klub v sezoně 2016 a absolvoval některou dlouhodobou soutěž (ranking, ŽA, ŽB, OŽ)
2) Členům klubu
a) zapůjčí krátkodobě za dohodnutý poplatek vybrané vybavení z majetku klubu pro osobní nevýdělečné použití
b) umožní využívat klubovou saunu za stanovený režijní poplatek
3) Finanční prémie a příspěvky za sportovní výsledky
a) závodníkům zařazeným před začátkem sezóny
- do reprezentačního družstva A/B/U23 ČR dospělých v OB (jednorázově)
10.000 Kč
- do reprezentačního výběru A dospělých MTBO a juniorů OB (jednorázově)
6.000 Kč
- do reprezentačního výběru juniorů MTBO (jednorázově)
3.000 Kč
b) za zisk licence v DH 14-20
v OB E, R, A = 2.000 Kč, B = 500 Kč; v MTBO za lic. E 1000 Kč
c) za umístění v Rankingu H do 20=3000, do 50=2000, do 100=1000; Rank. D do 15=3000, do 35=2000, do 60=1000 Kč
d) za umístění na 1. -3. místě v žebříčku OB 2017 (H/D 14-20)
A = 2.000 Kč
B = 500 Kč
e) za zisk medaile na MS, MSJ, AMS, WMOC, ME, MED (OB, MTBO, LOB)
2.000 Kč
na MČR klasika, KT, sprint (OB; MTBO - dospělí)
1.000 Kč
na MČR MTBO junioři a dorost
500 Kč
na MČR NOB, LOB a na Veteraniádě ČR OB
500 Kč
na MČR a Veteraniádě štafet a družstev v OB (každý člen)
500 Kč
Podmínka výplaty dle bodů 3a-e) je, že závodník bude registrovaný za klub i pro další sezónu.
Výplata dle bodu 3a) bude provedena před sezónou, ostatní po skončení a vyhodnocení celé sezóny 2017. K bodům 1f+1g je třeba
řádný daňový doklad, který člen předloží k proplacení nejpozději do 30.11.2017. Další výdaje (cesťáky, paragony) budou
propláceny průběžně s podmínkou, že byly předem schváleny a řádný doklad bude předložen nejpozději do 30 dnů od
uskutečnění jízdy nebo nákupu. Pro schválené použití soukromého vozidla v roce 2017 platí sazba 3,-Kč/km/auto (pro OB)
nebo1,-Kč/km/os. (pro MTBO a LOB).
4) Neplnění povinností nebo neúčast v soutěžních závodech může být důvodem k nepřiznání nebo krácení výhod.
C-VYJÍMKY: O výjimkách z výše uvedených pravidel rozhoduje výbor klubu.

