Podpora organizátorům
1. SŘ
1.1.

§4 Finanční zabezpečení

1.1.1. Bod 1
Porotě a funkcionářům soutěže uvedeným v propozicích náleží:
•
•

náhrada za dopravu, náhrada nebo poskytnutí stravy a noclehu podle platných předpisů,
honorář za činnost na soutěži na základě dohody ve smyslu Finančního řádu ČSTS a v souladu s
platnými předpisy.

1.2.

§ 5 Vypisování soutěží

1.2.1. Bod 3
Lhůta pro zadání propozic do IS je:
§
§
§

Pro soutěže s mezinárodní účastí a mezinárodní (§3.8.c,d) 4měsíce,
Pro soutěže výběrového řízení 3 měsíce,
Pro ostatní soutěže 2 měsíce

přede dnem konání soutěže

1.2.2. Bod 7
V termínech konání soutěží, přidělených našim organizátorům orgány WDSF a DSE, se nesmí konat
žádná soutěž dle §3.1, §3.2 a §3.5. Termíny těchto přidělených soutěží je povinen zveřejnit VpS okamžitě
po jejich uvedení v materiálech WDSF a DSE.

1.2.3. Bod 9
Pro jeden region – viz příloha SA01, je možné schválit pro jeden den pouze jednu postupovou soutěž v
dané kategorii a třídě. Pokud nedojde k dohodě divizí, rozhodnutí provede VpS.

1.3.

§12 Vedení soutěže

1.3.1. Bod 1
•

Vedení soutěže se skládá minimálně z
• vedoucího soutěže,
• vedoucího sčitatele,
• sčitatele (u soutěžních akcí s více než 510 soutěžemi),
• odborného dozoru.

Tyto základní funkce vedení soutěže nemohou být slučovány a v rámci soutěží zahrnutých v
jedněch propozicích se nesmí kombinovat s funkcemi porotce.
Na tyto funkcionáře se vztahuje povinnost dle §7.

1.3.2. Bod 3
Pro soutěže dle §3.1 a §3.2 musí být do funkce vedoucího soutěže, vedoucího sčitatele a
odborného dozoru jmenováni funkcionáři s licencí tř. I.

1.4.

§13 Porota

1.4.1. Bod 10
§

Porotce nesmí hodnotit více než 15 soutěží v průběhu jedné soutěžní akce
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2. FP10
2.1.

bod A
§

2.2.

Výše price money bude dobrovolná.

Bod B a bod C
§

Přesunout účinnost až od 1.1.2021
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