Pokyn
výkonného výboru Svazu cyklistiky Pardubického kraje
k vyplácení náhrad rozhodčím a delegovaným činovníkům při závodech řízených svazem
cyklistiky Pardubického kraje
Při vyplácení náhrad postupují oddíly takto:
1. Při cestě veřejným dopravním prostředkem je proplaceno cestovné dle předložených
jízdenek.
2. Při použití vlastního motorového vozidla, kterým cestuje 1 osoba, proplácí se náhrada
cestovného ve výši 3,50 Kč/km.
3. Při použití 2 a více osob se proplácí cestovné ve výši podle zákona o cestovních
náhradách, dle platné prováděcí vyhlášky.
4. Cestovné vlastním vozidlem musí být vyúčtováno na tiskopisech SEVT, které zajistí
pořadatel nebo v tabulce SCPK, pokud je propláceno přímo z účtu SCPK.
5. Stravné se proplácí v případě, že není zajištěno v odpovídající úrovni pořadatelem,
v základní sazbě dané aktuální prováděcí vyhláškou.
6. Ošatné rozhodčím se proplácí dle předpisu ČSC, a to aktuálně pro rok 2013 ve výši
dle tabulky pro závody schvalované krajským svazem:
Hlavní rozhodčí
800,Rozhodčí třídy N
650,Rozhodčí II.třídy
400,Rozhodčí III.třídy 350,Motocykl
400,Podmínkou je, že rozhodčí užívají přidělené označení a rozhodčí N oficiální ošacení,
jinak se ošatné krátí na polovic. Úhrada za ošatné náleží rozhodčím rychlostní
cyklistiky za každý den soutěže. Ošatné se neproplácí při příjezdu na závod den
předem na poradu s vedoucími družstev.
Začíná-li soutěž před 9.00 hodin, a nebo koná-li se porada s vedoucími družstev za účasti
rozhodčích, nebo porada rozhodčích den před závodem, nebo při vícedenních nebo závodech
schvalovaných ČSC, zajistí pořadatel ubytování rozhodčím a výplatu stravného podle
směrnice ČSC. Místo ubytování může zajistit pořadatel proplacení cestovného z místa
bydliště v den konání závodu dle bodu 2 nebo 3 tohoto pokynu.
Při opakovaném výkonu funkce může být sepsána s rozhodčím také smlouva
Pro mistrovství Pardubického kraje všech aktuálně vypsaných disciplin hradí náklady
rozhodčích a zástupce svazu přímo SCPK.
Lektorné pro školení se stanoví lektorům částkou 120 Kč/hod.
Při cestách a výkonu činnosti jsou funkcionáři s licencí nebo členským průkazem ČSTV nebo
ČSC pojištěni t.č. na úraz a úmrtí hromadnou pojistkou ČSTV u pojišťovny Kooperativa,
která má pobočky v Pardubicích, Třída Míru a ve Svitavách, T.G.Masaryka 26.
Tento pokyn se vztahuje na závody a akce všech odvětví cyklistiky schvalované nebo
pořádané v kompetenci SCPK a byl schválen výkonným výborem dne 31.5.2013 a ruší se
jím předchozí směrnice
Petr Svoboda, předseda svazu
Ing. Jiří Klicpera CSc., sekretář svazu
Schváleno VV SCPK per rollam dne 31.5.2013

