Smernica SSTZ č.1/2011, schválená VV SSTZ, dňa 25.1.2011

Podmienky pre uhrádzanie nákladov na
turnajoch PRO TOUR a World Junior Circuit
SSTZ môže nominovať hráča na štart na turnajoch PRO TOUR, na medzinárodné
majstrovstvá dospelých resp. juniorov s tým, že všetky náklady spojené s účasťou na tomto
turnaji sú hradené SSTZ. V prípade , že klub resp. hráč má záujem na individuálnom štarte na
turnaji , ktorý nie je obsadzovaný SSTZ z finančných alebo iných dôvodov , alebo má záujem
o zvýšený počet účastníkov a je to zároveň aj záujmom SSTZ, môžu byť tomuto hráčovi (
hráčom ) ponúknutý štart na turnaji v zmysle tejto smernice na vlastné náklady s tým, že v
prípade dobrého výsledku mu budú tieto náklady čiastočne alebo celé uhradené po splnení
nasledovných podmienok:
1. Hráč je oficiálne nominovaný a prihlásený na turnaj na základe jeho žiadosti o štart
podľa tejto smernice. Nominácia musí byť schválená VV SSTZ, vo výnimočných prípadoch
komisiou zloženou z predsedu SSTZ, gen. sekretára a predsedu KŠR.
Pozn.
Je potrebné rozlišovať :

a/

oficiálnu nomináciu SSTZ ( bod 1 ), keď SSTZ platí plné

náklady za účasť na turnaji , resp . štart hráča podľa tejto smernice
b/ prihlásenie hráča na turnaj - v tomto prípade SSTZ môže
zaslať prihlášku na turnaj na žiadosť hráča alebo klubu, kde organizátor
požaduje prihlášku od národnej asociácie, ale účastník nemá nárok na
uhradenie nákladov v zmysle tejto smernice
2. Hráč je členom reprezentačného družstva v príslušnej kategórii.
3. SSTZ ponúkol štart na turnaji hráčovi v zmysle tejto smernice.
4. Táto smernica nerieši náhrady pre trénerov a doprovod.
2. Pri schválení štartu na základe tejto smernice budú náklady na takýto štart hráčovi
preplatené v plnej, resp. polovičnej výške.
Za náklady sú považované :
1. štartovný resp. účastnícky poplatok - v plnej výške na základe predloženého originálneho
dokladu o zaplatení
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2. pobytové náklady ( ubytovanie a strava) - skutočné náklady na základe predložených
originálnych dokladov, avšak do max. výšky 100 EUR na osobu a deň.
Pobytové náklady môžu byť uhradené :
- len za hracie dni, v ktorých hráč preukázateľne štartoval ( na základe hráčom predloženej
výsledkovej listiny pri zúčtovaní cesty)
- jeden deň navyše v prípade dopravy inej ako leteckej
- dva dni navyše v prípade leteckej dopravy
- doklady môžu byť zúčtované len v danom roku
3. dopravné náklady - skutočné náklady na základe predložených originálnych
dokladov ( napr. faktúra s dokladom o úhrade, letenka, cest. lístok,
doklad o zakúpení PHM ), avšak max. do výšky 330,-€ pri individuálnej
ceste. Ak je nominovaných viac hráčov a je použité súkromné vozidlo ,
musí byť využité maximálnym počtom hráčov, resp. účastníkov turnaja.
Inak sa uhradia len pomerné náklady rozdelené na účastníkov. Pri
použití súkromného vozidla sa náklady uhradia podľa ekonomickej
smernice SSTZ č.3.
4. diéty a vreckové - tieto náhrady nie sú preplácané SSTZ

Úprava Smernice č.1/2011 schválená VV SSTZ dňa 11.8.2020.

Mgr. Ivica Hatalová,v.r.
generálna sekretárka SSTZ
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