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Směrnice Ski clubu Wolfganga Samesche Lučany nad Nisou  
schválená výkonným výborem dne 4.4.2019 

 

ROČNÍ VÝŠE ODDÍLOVÝCH  PŘÍSPĚVKŮ 

 Plné 

Přípravka 900,- Kč 

Mladší žactvo 1800,- Kč 

Starší žactvo 1800,- Kč 

Dorost, junioři, dospělí 3600,-Kč 

Dospělí nezávodící    300,-Kč 

Poznámka: - příspěvky jsou splatné pololetně vždy do 30.9. a do 28.2.  

 

1. Startovné  

• Klub platí závodníkům do 18let startovné na všech závodech pořádaných SLČR, 

včetně závodů, které jsou pořádány v rámci KSL.  

• V kategorii dorostu a dospělých je možné po schválení výboru startovné proplatit 

(max. však do výše 1.000,-Kč).  

• Veškeré účty musí být parafovány trenéry (Kolman, Krágová). U závodníků, kteří 

organizačně nespadají pod jmenované trenéry, dává souhlas výkonný výbor. 

• Závodník musí ve výsledkové listině prokázat, že se závodu účastnil pod hlavičkou 

SWSL Lučany nad Nisou. 

• Každý, kdo má požadavek na proplácení startovného musí být členem lyžařského 

oddílu a zároveň mít zaplaceny oddílové příspěvky. 

 

2. Stravné a ubytování 

• Klub v rámci svých možností a po projednání výboru proplácí závodníkům, kteří 

startují v republikových soutěžích SLČR, na mezinárodních závodech - kontinentální 

pohár, na nominačních závodech na vrcholné akce typu MSJ, EYOF, ubytování. 

• Závodník ztrácí nárok na proplacení ubytování při zásadním nedodržení režimu dne, 

nebo životosprávy sportovce (v rámci akce). Při porušení pravidel je povinen náklady 

klubu uhradit. 

• Stravné se neproplácí. 

 

3. Cestovní náklady 

• Klub hradí cestovní náklady na soutěže v rámci KSL, které předem schválí výkonný 

výbor SWSL.. 

• Klub není povinen ani po zaplacení členských příspěvků závodníkovi proplatit veškeré 

cestovní náklady, o nominaci zejména na „výjezdové“ republikové závody rozhoduje 

výkonný výbor. 

 

4. Materiální zabezpečení 

• Závodník MUSÍ mít nejprve uhrazeny oddílové příspěvky a být členem SLČR. 

• Klub zajišťuje materiál v rámci svých finančních možností.  

• V kategoriích dorostu, juniorů a dospělých má nárok na zapůjčení materiálu pouze 

závodník s I. a II. výkonnostní třídou, který v letní přípravě prokázal požadovanou 

úroveň trénovanosti. V žákovských kategoriích bez rozdílu VT podle možností oddílu. 

• Materiál SWSL Lučany je určen pouze k přípravě a závodní činnost v rámci SLČR. 
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• Závodník podpisem stvrzuje plnou zodpovědnost za svěřený materiál a bere na 

vědomí, že při ztrátě či poškození materiálu po něm bude požadována částka 

přiměřená  stáří a kvalitě materiálu.  

• Půjčovné na sezónu činí: 

0-18let: lyže 100,-Kč, hole 50,-Kč, boty 50,-Kč 

Dospělí závodníci a členové SWSL: lyže + hole 500,-Kč, boty NE 

Dospělí nečlenové: lyže + hole 1000,-Kč, boty NE 

 

5.   Příspěvek na soustředění  

• Dle finančních možností oddílu je možné závodníkům přispět na soustředění.  

• Klíč pro rozdělení příspěvku odsouhlasí výkonný výbor. Ten může být jednak určen 

dle výkonnostních kritérií (u starších závodníků) anebo podle snahy závodníka 

(docházka na tréninky, kterou eviduje trenér, účast na závodech apod.).  

 

6.   Proplacení ostatních výdajů 

• Veškeré ostatní výdaje neuvedené v této směrnici je možné proplatit pouze se 

souhlasem výkonného výboru. 

 

Tato směrnice byla jednomyslně schválena výkonným výborem dne 4.4.2019 a nahrazuje 

předchozí směrnici schválenou dne 18.6.2015 

 

Účinky a platnost této směrnice nastávají okamžikem jejího schválení. 

 

Zapsala: Alena Čejchanová 

 

V Lučanech nad Nisou dne 4.dubna 2019 

 

 

Za výkonný výbor: 

 

 

Luděk Štryncl, předseda LO _________________________________ 

 

 

Vladimír Kolman, místopředseda LO _________________________ 

 

 

Jana Peroutková __________________________________________ 

 

 

Alena Čejchanová _________________________________________ 

 

 

Jiří Endler _______________________________________________ 

 

 

Roman Tomeš ___________________________________________ 

 

 

Pavla Krágová ___________________________________________ 


