C20 PODPORA ÚČASTI ČLENŮ ČSJ NA ME A MS
1. Specifikace akcí
1.1. Závody uznané mezinárodní jachtařskou asociací World Sailing podle Speciálního
předpisu 10 jako Mistrovství světa (dále jen MS) lodních tříd, které mají statut World
Sailing Class Association.
1.2. Mistrovství Evropy (dále jen ME) lodních tříd, které pořádají MS a splňují bod 1.1,
a zároveň tato ME splňují tato kritéria:
Kategorie dle délky trupu lodě

Počet
Počet zemí
startujících

Lodě do 6.0 m

30

5

Lodě > 6.0 m do 9.0 m

25

4

Lodě > 9.0 m do 12.0 m

20

3

Lodě > 12.0 m do 15.0 m

12

3

Lodě > 15.0 m

8

3

s výjimkou vícetrupých lodí do 6.0 m délky, u kterých je vyžadován počet startujících
25.

2. Nárok na podporu
Nárok na podporu má každá třída, která je registrována v rámci ČSJ a která splní veškeré
požadavky alespoň jednoho z níže uvedených bodů.
2.1. Žákovské a dorostenecké třídy (lodní třídy, na kterých závodí jachtaři, jejichž věk
nepřevyšuje 18 let), které nejsou současně podporovány v rámci členství ve skupinách
SPS a SCM. Tyto třídy mají nárok na podporu pouze při splnění kritérií uvedených
v bodě 1, kde tyto kritéria musí být splněny pouze závodníky, jejichž věk nepřevyšuje
18 let.
2.2. Třídy, jejichž závodníci se na poslední konané akci, ne starší než 3 roky, umístili do
8. místa na ME nebo do 16. místa na MS, a zároveň nemají závodníky zařazené do RD,
SCM a SPS.
2.3. Třídy, jejichž závodníci jsou členy RD, čerpají příspěvky na účast na ME a MS
v rámci budgetů jednotlivých členů RD. Třídy, které jsou zařazeny v SPS a SCM,
čerpají tuto podporu prostřednictvím finanční podpory jednotlivých členů SPS a SCM
určené příslušnými trenéry – pozvánkami na akce.
3. Výše příspěvku
3.1. Celková výše příspěvku na jednu posádku se odvíjí od výše nákladů na startovné,
ubytování (maximálně 15€ / osoba / den), stravné (maximálně 20€ / osoba / den),
příspěvku na dopravu (maximálně 6,80 Kč / km a cena trajektů) v případě konání akce
v Evropě, cen letenek a příspěvku na dopravu lodě kontejnerem v případě konání akce
mimo Evropu a případných poplatků klubu za loď.
3.2. Celková výše příspěvku pro každou třídu se dále odvíjí od počtu podporovaných
posádek:
a) V žákovských a dorosteneckých třídách (lodní třídy, na kterých závodí
jachtaři, jejichž věk nepřevyšuje 18 let) s nárokem na podporu se započítávají
maximálně 3 různé posádky (posádky se 3 různými kormidelníky v případě
dvouposádkových lodních tříd), které se v posledních 3 letech umístili do 8.
místa na ME nebo do 16. místa na MS a jedna osoba dospělého doprovodu.

Pokud tato třída nedosáhla v posledních 3 letech potřebného umístění, činí
podpora třídy 50% nákladů jedné posádky.
b) V ostatních třídách s nárokem na podporu se započítávají maximálně
3 posádky, které se na poslední konané akci, ne starší než 3 roky, umístili do
8. místa na ME nebo do 16. místa na MS.
4. Žádost o příspěvek a jeho vyplácení
4.1. Do 1. 12. každého roku ALT zašle předsedovi KVS požadavek se seznamem akcí, na
které se jejich závodníci v následujícím roce chystají. Seznam musí obsahovat název
akce, výši startovného, místo konání spolu se vzdáleností z Prahy (dle
maps.google.com) a případnou cenou trajektů, datum akce s počtem závodních dní
a počtem dní plánované přípravy v místě akce, případnou výši poplatků za parkování
lodě v pořádajícím klubu. V případě konání akce mimo Evropu je třeba dodat aktuální
cenu letenek a výši příspěvku na společnou dopravu lodě kontejnerem.
4.2. Požadavek musí obsahovat doložení výsledků, které opravňují třídu k nároku na
podporu, za poslední 3 roky v žákovských a dorosteneckých třídách a na poslední
konané akci v ostatních třídách.
4.3. KVS určí výši příspěvků jednotlivým třídám na účast na akcích a předloží jí na
prosincovém jednání VV ČSJ ke schválení. Pro zajištění rovných podmínek mezi
jednotlivými třídami si KVS vyhrazuje právo upravit údaje zaslané jednotlivými ALT.
4.4. Před konáním akce, nejpozději však do 10. června daného roku, zašle ALT na KVS
seznam nominovaných závodníků spolu s návrhem rozdělení finanční dotace mezi
jednotlivé posádky. KVS si vyhrazuje právo nominaci a rozdělení finanční podpory
mezi jednotlivé posádky upravit. KVS předkládá nominaci a rozdělení finanční podpory
VV ČSJ ke schválení. Nominované posádky mohou ještě před konáním akce požádat
o výplatu zúčtovatelné 50% zálohy přidělené finanční podpory.
4.5. Doplatek / výplata příspěvku bude provedena po řádném vyúčtování a předložení
výsledkové listiny KVS a podání zprávy manažerce PR ČSJ po skončení akce.

V Praze dne 17. 5. 2018

