
Dotace pro po adatele závod  v sout žním lezení

Komise sout žního lezení dosp lých podporuje ze svého rozpo tu t i kategorie
závod :

kategorie = mistrovství R
II. kategorie = eský pohár
III. kategorie = rankingové závody

a to vždy v lezení na obtížnost, v boulderingu a v lezení na rychlost.

O po adatelství závodu a s tím související finan ní dotaci m že žádat po adatel komisi
sout žního lezení e-mailem na adrese sekretariátu HS.

Výše dotace na jednotlivé závody v roce 2012:
(V roce 2012 není stanovena povinnost po adatele vyplácet finan ní odm ny závodník m).

Závody na obtížnost a v boulderingu:
I. kategorie      20 000,- + max. 11 000,-K
II. kategorie     15 000,- +  max. 9 000,-K
III. kategorie      3 000,-K

Závody v lezení na rychlost:
I. kategorie      13 000,- + max. 8 000,- K
II. kategorie       9 000,- + max. 4 000,- K
III. kategorie     bez finan ní podpory

Dotace na závody I. a II. kategorie se skládá ze dvou ástí, a to ze základní dotace a z
dopl kové dotace. O vyplacení základní i dopl kové dotaci rozhoduje Komise sout žního
lezení dosp lých.

Základní dotace m že být na základ  rozhodnutí komise snížena, pokud po adatel nedodrží
podmínky stanovené pro danou kategorii závod .

Výši dopl kové dotace ur í komise s p ihlédnutím zejména ke kvalit  závodu, po tu
zú astn ných závodník , medializaci p ed závodem a po n m, doprovodným program m a
tradici závodu.

Dotace na závody III. kategorie je vázána pouze na v asné zve ejn ní propozic a dodání
výsledk  a nelze ji erpat zálohov .

Podmínkou erpání dopl kové dotace u závod  I. a II. kategorie a základní dotace na
závody III. kategorie je dodání výsledk  nejpozd ji do 24 hodin od jejich vyhlášení jak na
horosvaz (info@horosvaz.cz) tak správci rankingu, jímž je Lumír Návrat lumi@centrum.cz.

Upozor ujeme, že po adatel je povinen umožnit Dopingovou kontrolu (dle "Sm rnice pro
kontrolu a postih dopingu ve sportu v eské republice").
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