Pravidla fungování oddílu USK Praha pro rok 2018
Přihlášky na závody:








Přihlašování na závody, které jsou hrazené oddílem (OB a MTBO), je nutné provádět přes „Heňův“
přihlašovací systém na adrese www.uskob.cz/prihlasky
Pouze ve výjimečných a odůvodnitelných případech je možný e-mail:
OB: anezka.kopecka@uskob.cz
MTBO: kl.horova@gmail.com
Každý je zodpovědný za dodržení oddílového termínu přihlášek, který je zpravidla 2 dny před
oficiálním termínem pořadatele. Nikdo nebude upomínán. Bez dohody s přihlašovatelkami, Anežka
(OB) a Klára (MTBO), není možné se přihlásit samostatně na jakýkoliv závod.
Měl by fungovat postup:
Pozdě se přihlašující (po termínech v ORISu) se sám přihlásí pořadatelům e-mailem a kopii
pošle přihlašovatelce. Pak se zapíše dodatečně do přihláškového systému na tento závod.
Akceptaci přihlášky pořadatelem pošle přihlašovatelce a vedoucímu akce (ať vědí, zda bude
platit dvojnásobné startovné či základní)
Pokud po přihlášení zjistí přihlášený, že se nemůže zúčastnit, dá neprodleně vědět
přihlašovatelce a vedoucímu akce. Pokud se podaří odhlásit, nebo zaměnit jméno, pozná to
pozitivně na svém osobním kontě.
Dlužníci nebudou registrováni, ani přihlašováni na další závody
Vedoucí akce:
Každý závod má svého vedoucího, který je určený Anežkou (OB) a Klárou (MTBO).
Dobrovolné přihlášení je vítáno.
Má za úkol vědět, kde jsou závody, kdo je přihlášen, zda, kolik a za co je zaplaceno
pořadateli převodem, zaplatit vklady na oblastních závodech a případné jiné doplatky hotově
(lze od Anežky získat zálohu), vyzvednout od pořadatele potvrzení o zaplacených penězích
z účtu, převzít doklady o placení v hotovosti, do 14 dnů po závodě předat vyúčtování Anežce
Kopecké (osobně, nebo poštou originály dokladů a přehled o zúčastněných,
nezúčastněných, o ubytování atd.). Vše bude sloužit jako podklad pro zanesení do osobních
účtů.
Má hrazené startovné na příslušné akci, pokud splní úkoly a lhůty výše uvedené
Podrobné informace o povinnostech „vedoucího akce“ jsou popsány v samostatném
dokumentu
Cesťáky hradí oddíl pouze na štafety a družstva ve výši 70 hal/os/1km pro OB, 1,- Kč/os/1km pro
MTBO. Pro pořádání výši určuje ředitel pořádané akce. Cesťáky musí být vyplněny a doručeny
Anežce nejdéle do 14 dnů po skončení akce. Lze vyplnit formulář z oddílových stránek a poslat
mailem, podpis vyrobí Anežka. Po této lhůtě je nárok promlčen.

Výše příspěvků:


Příspěvky pro rok 2018 jsou stanoveny v základní výši 100,- Kč na rok, které slouží na krytí režie
oddílu (domény, tělocvična, poštovné…) Bez zaplacení příspěvků nebude nikdo registrován.

Klubový příspěvek jeho členům na sportovní činnost:



Klub bude přispívat svým registrovaným členům na sportovní činnost na základě „aktivity“
z předchozího roku. Příspěvek oddílu bude připsán na osobní konta jednorázově po ukončení
registrace MTBO
Oddíl hradí všem účastníkům:
MČR a Veteraniáda v OB
 Startovné
 Ubytování pro závody v OB (oddílem zajišťované)
 H21 - do 45. místa
 D21 - do 35. místa
 Ostatní kategorie - do 6. místa
MČR v MTBO
 Startovné
 DH21E - všichni co dojedou
 DH21A - do 20. místa
 H21B, H40 - do 10. místa



 DH17, 20, D40, H50 - do 6. místa
 H21C - do 3. místa
 Ubytování pro závody v MTBO (oddílem zajišťované)
 H21E - do 20. místa
 D21E - do 10. místa
 Ostatní kategorie - do 3. místa
Štafety a družstva (OB, MTBO)
 Startovné, ubytování (centrálně zajišťované), cestovné
Pro oddílové členy, kteří mají pouze registraci na MTBO, platí povinnost pořádání BA.
Mimořádnou neúčast lze „napracovat“ aktivitami během roku, nebo na jiných oddílových
akcích. Při nesplnění této podmínky nebude oddíl přispívat žádnými finančními prostředky.

Osobní účty:



Spravuje Anežka Kopecká. Aktuální stav bude dostupný na webových stránkách oddílu
v přihláškovém systému. Na osobní účty jsou připisovány částky za odevzdané účty a cesťáky a
odepisovány částky za účast na závodech a oddílových akcích.
Kdo má dostatek financí na svém osobním účtu, může automaticky hradit příspěvky (je ale nutné se
přihlásit do svazové registrace OB či MTBO v našem přihláškovém systému), náklady na
soustředění, či platby za vícedenní závody. Z osobních účtů budou také peníze strhávány při
neúčasti na přihlášených závodech.

Plnění osobních účtů:


Dlužit oddílu nelze, viz výše, je třeba vše dorovnat. Osobní účet lze doplnit hotovostí složenou
Anežce, bezhotovostně na účet u mBank, č. účtu 670100-2201368476/6210 v.s. dle
registračního čísla, se zprávou mailem Anežce. Pokud někdo bude naopak ve velkém „plusu“,
analogicky může peníze získat.

Správce www


Bořan. Zprávy na novinky a do dětské sekce může psát naprosto každý. Přístup na požádání přidělí
správce, návštěvní kniha je bez omezení.

Správce malaga fondu:


Aktuální stav bude na oddílových stránkách. Z praktických důvodů, tj. obtížné sledovatelnosti, se
malaga budou počítat pouze za štafety a družstva. Základní hodnota je 50,- Kč násobená počtem
členů ve štafetě nebo družstvu a koeficientem „blbosti“. Ten je při diskvalifikaci roven dvěma. Ve
zvláštních případech může vedoucí akce stanovit vyšší koeficient, např. při oddílovém zájezdu na
zahraniční štafety apod. Podklady k vyúčtování předává vedoucí akce. Vzniklý fond bude použit na
úhradu zakončení.

Klubový materiál (běhací dres, trička, overaly)


Morální povinností každého člena je závodit a na závodech být viděn v oddílovém

Sponzor



Kdo se zaslouží o nabytí finanční hotovosti od sponzora, reklamního partnera, bude mu 10%
z oddílového čistého přínosu připsáno na jeho osobní účet
Věcné plnění (resp. jeho hodnota) bude řešena individuálně

Dary oddílu



Osobní konto je možné naplnit i darem. Z tohoto daru vám bude připsáno 95% jeho hodnoty, pokud
dodáte v této hodnotě účty, jinak 92,5%. Lze z této částky čerpat i způsobem mimo tato pravidla
(sportovní vybavení, boty, cesťáky, apod) po dohodě s Anežkou a výborem.
Věcné dary (resp. jejich hodnota) bude řešena individuálně

