NÁLEŽITOSTI A VÝŠE ODMĚN
ROZHODČÍCH, VED. STOP, KLADEČŮ A FIGURANTŮ NA AKCÍCH ČKS 2019
I. DRUHY AKCÍ
a) VS pro MS FCI, M ČR IGP
- rozhodčí 1 500,- / den
- pomocný rozhodčí 600,- / den
- figuranti 1 000,- / den, náhr. figurant 500,- /den
- kladeč 100,- / stopa (max. 3 kladeči na akci)
- vedoucí stop až do výše 1 000,- / den - dle kvality odvedené práce, dle hodnocení
posuzujícího rozhodčího a po dohodě s vedoucím akce ( zodpovídá za činnost šlapačů )
b) VS a M ČR - ZVV3
bylo nutné oddělit kvůli pomocnému rozhodčímu
- rozhodčí 1 500,- / den
- pomocný rozhodčí 600,- / den
- figuranti 1 000,- / den, náhr. figurant 500,- / den
- kladeč 100,- / stopa
- vedoucí stop až do výše 1 000,- / den - dle kvality odvedené práce, dle hodnocení
posuzujícího rozhodčího a po dohodě s vedoucím akce ( zodpovídá za činnost šlapačů )
c) VS a MČR mládeže a malých plemen
- rozhodčí 1500,- / den
- figuranti 1 000,- / den, náhr. figurant 500,- / den
- kladeč 100,- / stopa
- vedoucí stop až do výše 1 000,- / den - dle kvality odvedené práce, dle hodnocení
posuzujícího rozhodčího a po dohodě s vedoucím akce ( zodpovídá za činnost šlapačů
d) VS a M ČR stopařů
- rozhodčí 1 500,- / den
- kladeč 300,- / stopa
- kladeč pro křížení 50,- / stopa
- vedoucí stop 1 000,- / den - dle kvality odvedené práce, dle hodnocení
posuzujícího rozhodčího a po dohodě s vedoucím akce ( zodpovídá za činnost šlapačů )
e) VS a M ČR klubů a plemen – doporučené výše odměn (také při MS plemen na území ČR
- český rozhodčí)
- rozhodčí 1 500,- / den
- figurant 600,- / den
- kladeč max. 100,- / stopa
- vedoucí stop 600,- / den
f) Zkoušky
- rozhodčí 1 000,- / den
- figurant max. 600,- / den
- kladeč max. 60,- / stopa
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g) Závody
- rozhodčí 1000,- / den
- figurant 600,- / den
- kladeč max. 60,- / stopa
h) Výše lektorného
- akce do úrovně KV ČKS max. 1000,- / den
- akce v úrovni ČKS
- výše bude schvalována v rámci rozpočtu akce, max. 1500,- / den

II. VÝŠE NÁHRAD A JEJICH ÚHRADA
1.Náhrada prokázaných jízdních výdajů:
a) členům lze uhradit prokázané výdaje ve výši cen hromadné dopravy (železnice, autobus či
místní hromadnou dopravu), a to i v případě použití vlastního motorového vozidla
b) pokud není na konkrétní akci určeno jinak je možné při použití vlastního vozidla uhradit
jízdní výdaje v základní sazbě ve výši 6,- Kč za 1 km - platí pro všechny akce v ČR
2. Stravné – výše stravného je stanovena jednotnou sazbou bez ohledu na skutečnost, zda je
proplácena nebo poskytnuta:
90,-, trvá-li pracovní cesta 5 – 12 hodin
120,-, trvá-li pracovní cesta déle než 12 hodin nejvýše však 18 hodin
190,-, trvá-li pracovní cesta déle než 18 hodin
Občerstvení pro delegované funkcionáře( kladeči, rozhodčí, figuranti ) á 45,- Kč/ den akce
3. VS a Mistrovství ČR dospělých:
-VS a M ČR - cestovné nebude hrazeno
-při MČR dospělých bude poskytnut příspěvek na stravu ve výši 120,- Kč/den soutěže
-při MČR dospělých bude poskytnut příspěvek na ubytování v max. výši á 300,- / nocleh
bude poskytnut po předložení dokladu za ubytování
4. VS mládeže:
-startujícím bude poskytnuto stravné ve výši 90,-příspěvek na dopravu při účasti na první VS ve výši á 2,40 Kč/km
-ubytování nebude hrazeno
5. M ČR mládeže - bude poskytnuto stravné startujícím a doprovodu ve výši až 190,- / den,
dle doby trvání akce
- účastníkům a vedoucím bude poskytnut příspěvek na dopravu dle internetové vzdálenosti
ve výši á 2,40 Kč/km
- po předložení dokladu o ubytování bude startujícím a doprovodu KV uhrazen příspěvek na
nocleh max. á 300,- / noc. V případě vyšší ceny si tento rozdíl hradí sám účastník.
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6. TTM
-účastnický poplatek - 3000,- / osoba a pes. Při zkrácení pobytu se poměrná částka
z poplatku nevrací.
-účastníkům bude na závěr TTM poskytnut příspěvek na dopravu ve výši á 2,40,- Kč / km.
Délka cesty se počítá dle internetových vzdáleností z místa bydliště do místa konání TTM.
7. Náležitosti zahraničního rozhodčího na akcích v ČR)
- 50.- EUR za každý den posuzování
- 35.- EUR za den na cestě (tam a zpět, necestuje-li v den posuzování)
- jízda autem 0,35 EUR / km (případně parkovné)
- letadlo (letenka ekonomy klase)
- vlak, autobus (jízdenka)
- zajištěné občerstvení (ev. výplata stravného v Kč )
*Nebo dohodou předem.
8.Vyúčtování.
a) případě doručení kompletního vyúčtování i s požadovanými přílohami
nejpozději do 6 týdnů po akci.
Akce

Záloha max
80 %
rozpočtu

Odměny za
den

VS IPO

9.000,-

VS stop.

6.000,-

VS ml.

6.000,-

VS ml.st.

4.000,-

MR stop.

8.000,-

MR ml.

9.000,-

MR ml. st.

5.000,-

VS ZVV 3

5.000,-

MR ZVV3

7.000,-

MR IPO

11.000,-

MR MP

6.000,-

1.navýšení
odměny

Za zaslání
výsledkové
listiny a
fotografie
vítězů všech
kategorií do
20,00 hodin
posledního dne
akce, fotografie
nejméně
velikosti 1 MB
2.000,- Kč
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2.navýšení
odměny

Za zaslání min
20 ks fotografií
přes úschovnu
nebo na CD
s popisem
fotografií do 14
dnů po akci
2.000,- Kč

Počet a kvalita fotografií, upřesnění :
Zaslání 20ks fotografií, do 14. dnů po akci, včetně popisků (může být součástí názvu fotografie).
Rozlišení nejméně 1920x1080 a velikost 1MB na fotografii. Zaslání možné přes služby
www.uschovna.cz, leteckaposta.cz, uloz.to, nebo jiné, které umožňují zaslání větších souborů.

Pozn. :
tyto příspěvky zahrnují i případné odměny pro pořadatele akce v příslušné ZKO.
b) Krácení odměn za akce při nedodržení termínu :
-

v případě doručení kompletního vyúčtování s požadovanými přílohami
za více jak 6 týdnů zkrácení o 15 % z celkové částky odměny
v případě doručení za více jak 10 týdnů po akci zkrácení o 25 %.

Akce uskutečněné v říjnu a listopadu musí být kompletně zúčtovány nejpozději
do 15.12. daného roku.
9) Všeobecná ustanovení pro všechny akce
-uvedené náležitosti nebo příspěvky nebudou hrazeny účastníkům, kteří odstoupí nebo
budou diskvalifikováni pro nesportovní chování (proto budou vypláceny až po akci)
-délka cesty se počítá dle internetových vzdáleností z místa bydliště do místa konání akce
-cedulky na stopy :
- u VS a MČR IGP budou dodány sponzorem
- u ostatních akcí nebudou dodány, v rámci rozpočtu bude poskytnuta částka na 1 ks
cedulky v max. výši 90,- Kč
-nebude hrazeno: kancelářské předměty, hygienické předměty, dále úroky, penále, bankovní
poplatky.apod. výdaje související s běžným provozem ZKO,
-tyčky na vytyčování prostorů stop budou hrazeny v rámci schváleného rozpočtu pouze těm
pořadatelům, kterým dosud na minulých akcí hrazeny nebyly
-v rámci rozpočtů bude také hrazeno stravné pořadatelům akce – počet pořadatelů bude
individuálně projednán při schvalování rozpočtu
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III. Výše hodnot poukázek k zakoupení věcných darů pro vítěze na MČR IGP,
MČR ZVV 3, MČR IGP FH a členy družstev mládeže na MRM .
M ČR IPO :

M ČR ZVV3 a M ČR stopařů :

1.místo - 15.000,- Kč
2.místo - 10.000,- Kč
3.místo - 5.000,- Kč

1.místo - 10.000,- Kč
2.místo - 7.000,- Kč
3.místo - 3.000,- Kč

Výše odměn (voucher) pro umístěné na MR mládeže
Všestranní
IPO 2
3.000
2.000
1.000

ZVV 2
3.000
2.000
1.000

Stopaři
Mládež
3.000
2.000
1.000

IPO 3
3.000
2.000
1.000

ZVV1
1.500
1.000
500

Junior
3.000
2.000
1.000

Doplňková k.
1.500
1.000
500

Podmínkou pro získání voucheru je splnění limitu pro zapsání zkoušky z výkonu v příslušné
kategorii na tomto mistrovství.
Tímto je zrušena odměna ( formou voucherů) pro nejúspěšnější v soutěži Družstev.

Vyhodnocení celoroční aktivity mládeže a juniorů
Mládež
Junior
5.000
5.000
4.000
4.000
3.000
3.000

IV. Přebory CACT - krajské - veškeré náklady hradí pořadatel ve spolupráci
příslušným KV ČKS
Doporučené výše :
- rozhodčí za posuzování
1 000,-/den , plus pobytové a cestovní náhrady
- figurant
600,-/den (může být i figurant I.třídy)
- kladeč – stopa FH2 (IPO FH) 300,-/stopa
- kladeč – stopa IPO3, ZVV3
100,- vedoucí stop
600,-cestovné á 6,- Kč/ km
nebo dle schváleného rozpočtu akce

Schváleno usnesením PČKS dne 14. ledna 2019
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