
Západoslovenský zväz karate,o.z.

  

Smernice hospodárskej komisie

1. Registračný poplatok a ročné poplatky

a/ 50,-Euro splatný do 31.3. bežného roka
b/ 80,-Euro pre kluby, ktoré neuhradili poplatok do 31.3.bežného  roka inak klub bude mať pozastavené členstvo v
ZsZK
c/ 80,- Euro pre novoprijatých členov ZsZK

2. Poplatok skúšobného komisára

Poplatok v sume 17,- Euro pre skúšobných komisárov 3. a 2. triedy je splatný do 31.1. bežného roka.

3. Súťaže

a/ Štartovné pre jednotlivca za jednu kategóriu kata  a jednu vekovú kategóriu kata+kumite je 10,-Euro.  Účasť
v ďalších kategóriách (vekových, váhových ) za každú ďalšiu kategóriu je +3,- Euro 
 
b/ Penalizácia - 33,- Euro za nezabezpečenie kvalifikovaného rozhodcu pri účasti klubu (člena ZsZK) na súťaži
organizovanej ZsZK.
      

4. Skúšky STV 
Skúšobné poplatky na SZV 8.  –  3.  kyu  si stanovuje klub  a sú majetkom klubu.  Zo skúšok na STV 8.-  3.kyu
odvedie klub na účet ZsZK 2€ (dve €) za každého skúšaného.

Skúšobné poplatky na STV 2.kyu - 1.kyu si stanovuje klub a sú majetkom klubu. Výška skúšobného poplatku pre
odvod do ZsZK je určená v odseku a/ tohto bodu. Z uvedenej sumy klub odvedie 30% na účet ZsZK. Povinnosťou
klubu je zaslať do 30 dní od vykonania skúšok ekonomickej a  trénersko-metodickej komisii fotokópiu skúšobného
protokolu  a fotokópiu  úhrady.  Všetky poplatky zo skúšok  je nutné  zasielať na  účet Západoslovenského zväzu
karate vedeného v Slovenskej sporiteľni, IBAN SK26 0900 0000 0000 3852 0757.  
  
a/ Stanovené poplatky za skúšky na STV 2.kyu až 7.Dan. 
               - 2.kyu   -   25,- Euro 
               - 1.kyu   -   30,- Euro 
               - 1.Dan   -   40,- Euro 
               - 2.Dan   -   60,- Euro
               - 3.Dan   -   80,- Euro
               - 4.Dan   -  100,- Euro
               - 5.Dan   -  130,- Euro
               - 6.Dan   -  180,- Euro
               - 7.Dan   -  220,- Euro            

Cena certifikátu o udelení technického stupňa je 10,- Euro.

   
b/ poplatky za skúšky na STV Dan sú majetkom ZsZK.
c/ ZsZK odvedie 50% sumy zo skúšok na STV 8.kyu až 7.Dan na účet štýlových zväzov a  asociácií, v ktorých sú
kluby ZsZK taktiež združené. Podmienkou zaslania financií je:
- vyznačenie príslušnosti klubu k štýlovému zväzu a asociácii na protokole o vykonaní skúšok
- zaslanie fotokópie potvrdenia o dôveryhodnosti účtu zväzu/asociácie, na ktorý majú byť financie prevedené.

6. Školenia 

a/ Poplatky
- školenie trénerov  1.stupňa                                         - 100,- Euro
- školenie rozhodcov 1.stupňa                                       -  50,- Euro
- školenie rozhodcov 2.stupňa                                       -  70,- Euro
- školenie rozhodcov 3 stupňa                                       -  90,- Euro
- školenie trénerov 1.stupňa vrátane rozhodcov 1.stup. -130,- Euro
- školenie trénerov 1.stupňa vrátane rozhodcov 2.stup. -150,- Euro 

b/ Náklady účastníkov – účastníci sa zúčastňujú školení na vlastné náklady.

7. Seminár
a/ Poplatky
- seminár trénerov        - 5,- Euro
- seminár rozhodcov    - 7,- Euro
  
b/ Náklady účastníkov - účastníci sa zúčastňujú školení na vlastné náklady.

8. Známky členov ZsZK 

1. ročná známky SZK pre všetky vekové kategórie -  5,-  Euro
2. a/ ročná známka ZsZK pre všetky vekové kategórie -  8,-  Euro 
3. a/ preukaz SZK - 12,-  Euro 
    b/ preukaz ZsZK - 8,50 Euro 

Upozornenie: člen ZsZK, ktorý sa podieľa na súťažnej činnosti  alebo sa zúčastní skúšok STV v rámci ZsZK, musí
mať v preukaze nalepené známky SZK aj ZsZK. Členské známky SZK majú platnosť 1 rok  platnosť začína 1.9.
bežného roka do 30.9. nasledujúceho roka  a ZsZK majú platnosť od 1.1. do 31.12 bežného roka.

                                                                                                                            Michal Rusnák
                                                                                                                 predseda ekon. komisie ZsZK

Hospodársky poriadok schválila Rada zakladujúcixh členov na svojom zasadnutí dňa  .05.05.2018 v Kolárove


