STŘEDOČESKÝ SVAZ ORIENTAČNÍCH SPORTŮ
HOSPODÁŘSKÉ SMĚRNICE 2014
1. Maximální výše poplatků pro závod Středočeského a Pražského oblastního žebříčku
jednotlivců:
Startovné
a) kategorie HDR, DH-10L, DH-10, DH-12, DH-14, DH-65, DH-75, P (příchozí)…...50 Kč
b) kategorie DH-16, DH-18, DH-20, DH-21, DH-35, DH-45, DH-55………………....90 Kč
c) kategorie ostatní (například T – trénink)……………………………………….neomezeno
Pořadatel má právo zvýšit startovné v případě pozdní přihlášky až na
a) 70 Kč
b) 130 Kč
.
Za pozdní nelze považovat přihlášku v kategoriích P, HDR, DH-10L, DH10.
Za pozdní přihlášku lze považovat změnu času startu závodníka.
Za provedení změny ve startovní listině v rámci oddílu a kategorie je poplatek maximálně 20 Kč.
Maximální výše startovného při závodě štafet se vypočítá vynásobením počtem úseků.
Půjčovné 1 SI čipu na závod…………………………………………………………20 Kč
2. Odvod Pražskému svazu orientačních sportů (PSOS) při zapůjčení SI vybavení:
Pořadatel závodu (člen SSOS) odvede do fondu oprav a pojištění PSOS (majiteli) za
zapůjčení SI vybavení 5 Kč za každého startujícího závodníka.
Počet startujících se určí podle výsledkové listiny závodu. Vypočtenou částku pořadatel
odvede do 14 dnů na účet PSOS č. 7836011/0100, var. symbol 27XXXX, kde XXXX je
oddílové číslo podle Adresáře ČSOS.
V případě ztráty nebo zničení kontrolních SI jednotek uhradí majiteli (PSOS) částku:
1 jednotka / 1 000 Kč, 2 j. / 1 600 Kč, 3 j. / 2 000 Kč, 4 j. / 2 400 Kč, 5 j. / 2 700 Kč,
6 a více j. / 3 000 Kč.
Za zapůjčení každého SI čipu odvede pořadatel 20 Kč. Vypočtenou částku odvede do
14 dnů na účet PSOS č. 7836011/0100, var. symbol 27XXXX, kde XXXX je oddílové
číslo podle Adresáře ČSOS.
3. Odvod Středočeskému svazu orientačních sportů při pořádání závodu oblastního
žebříčku:
Pořadatel závodu odvede ve prospěch SSOS 5 Kč za každého startujícího závodníka
(podle výsledkové listiny). Vypočtenou částku odvede pořadatel do 14 dnů na účet
SKO ČSTV, Středočeský svaz orientačních sportů, č. 157135237/0600, jako variabilní
symbol uvést číslo oddílu dle Adresáře klubů a do zprávy pro příjemce uvést název oddílu.
4. Dobrovolný registrační poplatek na rok 2014:
Dobrovolný poplatek ve výši 50 Kč za každého registrovaného člena ve věku 18 a více let zašle
oddíl na účet SKO ČSTV, Středočeský svaz orientačních sportů, č. 157135237/0600, jako
variabilní symbol uvést číslo oddílu dle Adresáře klubů a do zprávy pro příjemce uvést název oddílu.

