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Finanční podpora klubům pracujícím s mládeží
Čl. 1  Klíč na rozdělování finanční podpory pro kluby pracující s mládeží
1.
2.

3.
4.

Do systému finanční podpory se zařazují pouze oddíly registrované ve SVoČR, které řádně zaplatily a
odebraly známky na rok 2014.
Dotace oddílům jsou účelové a je možno je čerpat pouze dle příslušných dispozic rady raftingu. Tyto
dotace se skládají ze dvou částí:
a. za účast na závodech ČP
b. za sportovní výkonnost
Dotace za účast na závodech ČP – oddíl dostává 1 bod za každý start každého závodníka na závodech
ČP.
Dotace za výkonnost dle dále uvedeného klíče (odstavce a, b). Body lze získat za:
a. Mistrovství ČR ve sjezdu, slalomu a sprintu (body jsou za člena v posádce – body se přidělují za
umístnění v mistrovském závodě pro danou disciplínu):
i.
1. místo  5 bodů (20 bodů / posádka)
ii.
2. místo  4 body (16 bodů / posádka)
iii.
3. místo  3 body (12 bodů / posádka)
iv.
4. místo  2 body (8 bodů / posádka)
v.
5. místo  1 bod (4 body / posádka)
b. Za umístění v žebříčku českého poháru podle zisku VT závodníka
i.
1. VT  10 bodů
ii.
2. VT  5 bodů
iii.
3. VT  3 bodů

Čl. 2  Výpočet dotace jednotlivým oddílům
Částka vyčleněná z rozpočtu rady raftingu pro finanční podporu klubům se rozdělí dle následujícího pravidla. Z
žebříčku oddílů sestaveného podle přidělených bodů podle kriterií 3  4 se vyřadí oddíly, které nesplňují podmínku
dle odst. č. 1  tzn. neodebraly a/nebo neuhradily v termínu svazové známky. Po vyřazení těchto oddílů se sečtou
všechny body, stanoví se částka na 1 bod a vypočte se nárok jednotlivých oddílů.
Vypočtené body budou předloženy oddílům po sezóně v přehledné formě k reklamacím s uvedením jejich uzávěry,
po které nebude brán na další reklamace zřetel. Podklady pak budou předány sekretariátu svazu k realizaci.
Realizace bude provedena bezhotovostní formou v období konce roku 2014.

Čl. 3  Závěrečná ustanovení
1.

Tento dokument byl schválen Radou Raftingu a Předsednictvem SVoČR dne 18.2.2014
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Předseda rady raftingu

