Český svaz karate
Směrnice 01/2021

o ekonomické zajištění výjezdu státní reprezentace.
Článek č. 1
Předmět úpravy

Tato směrnice upravuje způsob financování ročního plánu výjezdů členů státní reprezentace na
úseku karate a členům výpravy národního svazu.

Článek č. 2
Draft

(1) Za účelem naplnění cílů této směrnice se zřizuje draft reprezentace. Draft reprezentace
představuje seznam závodníků, kteří jsou členy reprezentace seřazený dle jejich výkonu v
den pořízení tohoto seznamu.
(2) Seznam je rozdělen do skupin dle věku na dorostence, juniory, seniory a U21 dle soutěžního
řádu Českého svazu karate.
(3) Skupina dorostenců, juniorů, seniorů a U21 se dělí na část A, část B a část C.
Draft A – plná úhrada výjezdu státní reprezentace
Draft B – částečná úhrada výjezdu státní reprezentace
Draft C – samoplátci

Článek č. 3
Zařazení do draftu
(1) Závodníky do draftu zařazuje Rada reprezentace Českého svazu karate na základě návrhu
předloženého kterýmkoliv členem Rady reprezentace Českého svazu karate sestaveného na
základě nominačních kritérií, které byly předloženy národním svazem.

(2) Do draftu jsou zařazeni závodníci, kteří v dané věkové kategorii splní nominační kritéria.
Závodníci jsou v draftu řazeni sestupně a to tak, že na prvním místě je vždy závodník s
nejvyšší výkonností dle nominačních kritérií a na posledním místě závodník s nejnižší
výkonností dle nominačních kritérií.
(3) Závodníci jsou děleni do částí A, B a C na základě jejich umístění v draftu. Počet členů v části
A určí Rada reprezentace na základě rozpočtu vyčleněného na jednotlivý rok na výjezdy v
dané věkové kategorii.

Článek č. 4
Členský příspěvek člena reprezentace

(1) Členský příspěvek člena reprezentace je příspěvek placený za každý jednotlivý výjezd a
opravňuje člena reprezentace k členství ve výpravě vyslané Radou reprezentace Českého
svazu karate na soutěž Mistrovství Evropy, Mistrovství světa, Světové ligy a Světové ligy
mládeže (dále jen určená soutěž).
(2) Výši členského poplatku člena reprezentace stanoví nejpozději do 60 dnů přede dnem
odjezdu výpravy na určenou soutěž Rada reprezentace. Členský příspěvek člena
reprezentace není vratný a musí být uhrazen na účet určený ekonomem Českého svazu
karate nejpozději do 30 dnů přede dnem odjezdu výpravy.
(3) Závodníci zařazení do části A draftu jsou zproštěni povinnosti platit členský příspěvek člena
reprezentace.

Článek č. 5
Materiální zajištění výjezdu

(1) Český svaz karate na svůj účet a na své náklady zajistí členů výpravy dopravu ze sídla svazu
do místa konání určené soutěže, ubytování v místě konání určené soutěže po nezbytně
nutnou dobu pro účast v soutěži, veškeré startovní poplatky související se startem závodníka
výpravy v určené soutěži, úrazové pojištění závodníků a celé výpravy a polopenzi v místě
konání určené soutěže po nezbytně nutnou dobu pro účast v soutěži.
(2) Výkonný výbor Českého svazu karate může na základě návrhu ekonoma Českého svazu
karate vyplatit jednotlivým závodníkům zařazeným do části A draftu diety, jejichž výši a
způsob vyplacení stanoví dle návrhu ekonoma Výkonný výbor.

(3) Závodníci zařazení do draftu B a C nemají nárok na diety ani žádné jiné finanční prostředky
od Českého svazu karate vyjma materiálního zajištění výjezdu dle odst. 1 článku č. 5 této
směrnice.

Článek č. 6
Dotace na členský příspěvek člena reprezentace úspěšného závodníka
(1) Závodníci řazení do části B a C draftu mají nárok žádat o dotaci na členský poplatek člena
reprezentace.
(2) Žádost o poskytnutí dotace podává mateřský oddíl závodníka zařazeného do části B draftu
po skončení výjezdu a to za současného splnění předpokladu, že se závodník umístil nejvýše
do 8 místa ve své soutěžní kategorii na soutěži, jež byla cílem výjezdu, pokud takové
umístění odpovídalo současně umístění v první polovině startovního pole.
(3) Oddílu závodníka zařazeného do části B draftu bude poskytnuta dotace na členský poplatek
člena reprezentace za předpokladu, že tento splní podmínku umístění podle odst. 2 článku č.
6 této směrnice a zároveň bude jeho žádost doporučena Radou reprezentace Českého svazu
karate. Rada reprezentace Českého svazu karate nedoporučí žádost v případě, kdy se
závodník v průběhu výjezdu choval v rozporu s dobrými mravy a pravidly fair play, anebo se
choval hrubě k členům výpravy, popřípadě k členům jiných výprav zúčastněných na soutěži.
V ostatních případech žádost Rada reprezentace doporučí.
(4) Oddílu závodníka, zařazeném v části B draftu bude poskytnuta na základě jeho žádosti podle
tohoto článku dotace ve výši 100% členského poplatku člena reprezentace v případě, kdy se
závodník umístí na prvních třech místech v soutěžní kategorii na soutěži, která byla cílem
výjezdu. V ostatních případech bude oddílu závodníka zařazenému v části B draftu
poskytnuta dotace ve výši 50% členského poplatku člena reprezentace.
(5) Dotace na členský příspěvek člena reprezentace je splatná na účet mateřského oddílu
závodníka uvedeno v žádosti. Finanční prostředky z dotace na členský příspěvek člena
reprezentace smí být použity pouze na sportovní přípravu závodníka.

Článek č. 7
Závěrečná ustanovení a účinnost

(1) K provádění této směrnice je oprávněn Výkonný výbor Českého svazu karate. Spory vzniklé
z provádění této směrnice, jakožto spory o její platnost anebo neplatnost řeší Výkonný výbor
Českého svazu karate na návrh toho, kdo prokáže naléhavý zájem na vyřešení takového
sporu.
(2) Výjimky z této směrnice schvaluje na návrh Rady reprezentace Českého svazu karate
Výkonný výbor Českého svazu karate.

(3) Na vztahy neupravené touto směrnicí se použijí stanovy Českého svazu karate popřípadě
zákon.
(4) Tato směrnice nabývá platnosti schválení Výkonným výborem Českého svazu karate a
účinnosti 15 dnem po jejím vyhlášení na www.czechkarate.cz

Článek č. 8

Platnost a účinnost této směrnice
1.

Tento směrnice se stává platná dne jeho vyhlášení na webové prezentaci Českého svazu
karate z.s. a účinným patnáctým dnem po dni jeho vyhlášení.

2.

Touto směrnicí se ruší všechny předešlé verze Směrnice financování výjezdů státní
reprezentace ČSKe.

prezident svazu
Ing. Jiří Boček

