TJ Jäkl Karviná, z. s. – oddíl atletiky
Univerzitní nám. 242/2 Karviná-Fryštát 733 01, IČO: 14614243. L 630 vedená u Krajského soudu v Ostravě.

1. ČLENSKÉ A ODDÍLOVÉ PŘÍSPĚVKY PRO ROK 2017
Aktivní členové skupiny Ia 2 000 Kč (sleva na 1500 Kč do 15.2.)
Aktivní členové skupiny Ib 1 500 Kč (sleva na 1000 Kč do 15.2.)
Aktivní členové skupiny Ic

800 Kč (sleva na 500 Kč do 15.2.)

Pasivní členové skupiny II

400 Kč (sleva na 200 Kč do 15.2.)

2. POVINNOSTI A PODMÍNKY PRO ČLENY ODDÍLU
2.1.

Obecná ustanovení
Členem atletického oddílu TJ Jäkl Karviná se stává zájemce, který vyplní

PŘIHLÁŠKU do TJ či PŘIHLÁŠKU do atletické přípravky a uhradí oddílové příspěvky
na aktuální kalendářní rok. Člen, resp. jeho zákonný zástupce svým podpisem na přihlášce
souhlasí s posláním TJ, jejími vnitřními předpisy obsaženými ve stanovách TJ (k dispozici na
stránkách oddílu) a jiných příslušných ustanoveních, zavazuje se tyto podmínky dodržovat.
Členství v oddíle se ukončuje ústním či písemným oznámením před začátkem kalendářního
roku. Členy oddílu v kalendářním roce jsou všichni ti, kteří splňují ustanovení výše uvedená.
2.1.1. Členské příspěvky
V roce 2016 výše členských příspěvků zůstává stejná jako v předchozím roce.
Zvýhodnění jsou členové, kteří tyto příspěvky zaplatí včas. Každý člen, který zaplatí
příspěvky do výše uvedených termínu dostane odpovídající slevu, čím dříve, tím je sleva
vyšší. Členovi oddílu, který ani do konce kalendářního roku neuhradí příspěvky ve
stanovené výše, je účtována penalizace 500 Kč za každý započatý rok zprodlení, pokud
výbor neurčí jinak. Příspěvky je možné platit pololetně (tzn. rozložit si je na 2 splátky) do
15.2. se platí první splátka ve výši 750 Kč a druhá splátka do 30.6. (přípravky do 15.9.) ve
výši dalších 750 Kč. Pokud splátka nebude zaplacena do 15.2. a 30.6. (resp. 15.9.), není
poskytována sleva a platí se příspěvky v plné výši. Novému zájemci, který se stane členem
oddílu v průběhu roku, se výše příspěvků za příslušný rok určí dohodou. Členské příspěvky
je povinen zaplatit každý člen oddílu za každý započatý rok členství.
Případné snížení členských příspěvků pro člena z jakýchkoliv důvodů je možné po
včasné dohodě s výborem atletického oddílu pouze v mimořádných případech, např. sociální
nouze, doložené příslušným dokladem.
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U vybraných příspěvků vyšších než 1000 Kč je stanoveno, že 1000 Kč jde na oddíl a
zbývající část bude určena na platy trenérům dle usnesení z výborové schůze ze dne
26.10.2012.
Pasivní členové jsou členy oddílu bez možnosti závodění, podílejí se na organizaci a
chodu oddílu. Jedná se zejména o funkcionáře, rozhodčí a trenéry (viz bod 3, 4 a 5).
Všichni aktivní členové mají možnost po provedení registrace u svazu závodit na
oficiálních atletických závodech. Poplatek za registraci na 5 let, který si hradí člen sám, činí
100 Kč a není zahrnut v členských příspěvcích.
Aktivní členové skupiny Ia mají možnost docházet na tréninky zajišťované oddílem.
Pro atletické přípravky platí podmínky uvedené v bodu 2.3.
Pro všechny:
každý závodník ručí za svůj zdravotní stav a dle zákona se musí 1x ročně podrobit
lékařské prohlídce (nejlépe absolvovat zátěžový test, vyžadováno i EKG dle lékaře)
Způsob proplacení výloh:
Žádost o proplacení vypíše vedoucí nebo samotní atleti dle vzorového formuláře. Tento
vyplněný formulář se předá spolu se všemi potřebnými doklady kompetentnímu funkcionáři
oddílu nejpozději 30 dnů po konání akce či pořízení věcí. Termín a způsob vyplacení
náležité částky v následujících 14 dnech se určí dle domluvy.
2.2.

Specifická ustanovení pro členy starší 11 let

2.2.1. Pro členy skupiny Ia platí následující výhody:
Cestovné, startovné (event. ubytování) na závody je hrazeno oddílem dle těchto
podmínek
1x ročně vzniká nárok na proplacení 50 % ceny zakoupeného páru treter nebo běžecké
obuvi v maximální spoluúčasti oddílu 1000 Kč (III. a IV. VT), 1200 Kč (II. VT), 1500
Kč (I. VT); neregistrovaní atleti nemají nárok na proplacení běžecké obuvi
Dojezd na 1 trénink týdně do lokalit mimo Karvinou v rámci bývalého okresu či kraje
je hrazen oddílem dle dodaných jízdních dokladů nebo cestovního příkazu
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2.2.2. Pro členy skupiny Ib platí následující výhody:
Cestovné, startovné (event. ubytování) na závody je hrazeno oddílem dle těchto
podmínek
1x ročně vzniká nárok na proplacení 25 % ceny zakoupeného páru treter či běžecké
obuvi v maximální spoluúčasti oddílu 600 Kč (III. a IV. VT), 800 Kč (II. VT), 1000
Kč (I. VT); neregistrovaní atleti nemají nárok na proplacení běžecké obuvi
2.2.3. Pro členy skupiny Ic platí následující podmínky:
Oddíl hradí cestovné pouze na atletickou ligu (4-5x ročně), výlohy na jiné závody si
atlet hradí sám; kdo dočte až sem, napíše mi o pivo (MichalBroda@seznam.cz)
Přestoupení do jiné skupiny je možné po domluvě s výborem AO, výše příspěvků
bude určena dohodou
Závodníci této skupiny nemají nárok na bodné, ani stravné
2.3.

Specifická ustanovení pro členy atletických přípravek

2.3.1. Pro členy atletických přípravek (skupina Ia) platí následující výhody:
členský poplatek činí 750 Kč za pololetí kalendářního roku splatný do 15.2. a 15.9., v
pozdějším termínu 1000 Kč za pololetí
je umožněno si propůjčit oddílové tretry (v současné době je nejmenší č. 35 EU)
člen přípravky nemá nárok na proplacení zakoupeného páru treter nebo běžecké obuvi,
pokud výbor atletického oddílu neurčí jinak
2.4.

Specifická ustanovení ohledně soutěží družstev

2.4.1. Pro atlety závodící v atletické soutěži dospělých platí tyto podmínky:
atlet je povinen na všech závodech soutěžit v oddílovém dresu, striktně bude
vyžadováno na ligových a mistrovských soutěžích, může být sankcionován
doprava na ligu je zajišťována společně autobusem, vlakem nebo auty dle možností
oddílu a místa konání soutěže; po domluvě je možná doprava individuální s nárokem
na proplacení jízdného, stravné nebude hrazeno
za každý bod získaný v soutěží družstev dospělých je oddílem vyplacena finanční
prémie dle aktuálních finančních možností oddílu
kdo se bez omluvy nedostaví na některé z kol ligy, nemá nárok na žádnou
odměnu za získané body, pokud vedoucí družstva neurčí jinak
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atlet má povinnost závodit ve štafetách na lize, když odmítne svou účast ve štafetě bez
pádného důvodu, může být sankcionován
bodné pro rok 2017 v soutěži mužů: 30 Kč za bod, v soutěži žen 45 Kč za bod
bonusy k bodům pro rok 2017 v soutěži mužů: pří účasti na 2 kolech ligy 100 Kč, na
3 kolech 200 Kč, na 4 kolech 400 Kč; v soutěži žen: pří účasti na 2 kolech ligy 150
Kč, na 3 kolech 300 Kč, na 4 kolech 500 Kč
bodné za baráž bude vyhlášeno dodatečně
2.4.2. Pro atlety závodící v atletické soutěži žactva, dorostu či juniorů/juniorek platí:
atlet je povinen na závodech závodit v oddílovém dresu
doprava na ligu je zajišťována společně autobusem, vlakem nebo auty dle možností
oddílu a místa konání soutěže
v soutěžích mládeže nejsou vyplaceny odměny za získané body, můžou být vyplaceny
mimořádné odměny
v případě hostování za jiná družstva se hostující závodník řídí předpisy těchto družstev
2.4.3. Pro členy závodící v atletické soutěži atletických přípravek platí tyto podmínky:
doprava na závody je zajišťována organizovaně pod vedením trenéra autobusem,
vlakem nebo auty dle možností oddílu a místa konání soutěže; pouze ve výjimečných
případech se může atlet dopravit na závody samostatně s rodiči po domluvě s
trenérem či vedoucím, který dle situace určí, jestli vzniká nárok na proplacení
jízdného; ve sporných případech řešení je plně v kompetenci výboru AO; kdo dočte až
sem, napíše mi o pivo (MichalBroda@seznam.cz)
atlet je povinen reprezentovat oddíl v ligové soutěži družstev své kategorie a na
všech závodech závodí v oddílovém triku či dresu

Všechny záležitosti řešené těmito podmínkami jsou schvalovány dle potřeby výborem
atletického oddílu, který si vyhrazuje právo k nutným úpravám a změnám vycházejícím
z aktuálních potřeb a finanční situace oddílu, současně si vyhrazuje právo schvalování a
přezkoumání proplácení jednotlivých výloh.
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3. POVINNOSTI A PODMÍNKY PRO TRENÉRY
3.1. Trenéři
3.1.1. Kdo se může stát trenérem?
V rámci oddílu fungují trenéři a asistenti trenéra. Trenérem se může stát prakticky každý člen
oddílu starší 18 let, kdo má odpovídající schopnosti, které se určí v průběhu zkušebního
období (zpravidla 2 měsíce) a asistentem trenéra každý člen oddílu starší 15 let. Trenéři jsou
rozdělení dle tréninkových skupin - trenéři přípravek, trenéři žactva, dorostu, trenéři
dospělých a mají různé trenérské stupně.
3.1.2. Školení trenérů
v rámci ČAS je možnost získat kvalifikaci trenéra různých stupňů (5. - 3. třída, TAP,
TŽ, 1. a 2. třída v rámci vysokoškolského vzdělání)
členovi je poskytnuta možnost získání trenérské kvalifikace na školení organizovaném
ČAS. Všechny výdaje spojené s tímto školením budou uhrazeny atletickým oddílem
pouze v případě, pokud pracovník bude působit jako trenér v AO TJ Jäkl Karviná
nejméně po dobu 1 roku od ukončení školení.
3.1.3 Finanční ohodnocení
výše odměn se odvíjí od trenérské kvalifikace
minimální sazba - 66 Kč/h
maximální sazba - 150 Kč/h, asistent 80 Kč/h, schváleno výborem AO dne 30.1.2016
je stanoveno, že min. 500 Kč z každého oddílového příspěvků atletů skupiny Ia jde na
platy trenérů; kdo dočte až sem, napíše mi o pivo (MichalBroda@seznam.cz)
trenérům můžou být vyplaceny prémie maximálně do výše 50 % celkové odměny
sazba pro rok 2017 - 1. třída 150 Kč/h, 2. třída 125 Kč/h. 3. třída 100 Kč/h, 4., 5.,
TŽ a TAP 80 - 100 Kč/h dle praxe, bez kvalifikace 66-80 Kč/h; asistenti 66-80
Kč/h dle praxe; závod: vedoucí za půlden - 300 Kč; asistent - 150 Kč
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3.1.4 Povinnosti trenéra:
zajistit si za sebe adekvátní zástup, pokud se nemůže dostavit na trénink
účastní se atletických závodů svěřenců
vede evidenci o odpracovaných hodinách na určeném formuláři, vede evidenci členů
své tréninkové skupiny, zapisuje docházku na tréninky
zajistí organizaci náborových tréninků, závodů a dalších podobných aktivit
podílí se na administraci - např. komunikace s rodiči (osobně, e-mailem)
3.1.5 Výhody pro trenéry
pro trenéry, kteří jsou zároveň aktivními závodníky, platí podmínky jako pro skupinu
Ia s tím, že oddílový příspěvek činí 500 Kč
oddílové soupravy a dresy bez poplatků
zvýhodnění náhrad (soustředění , cestovné na soutěže atd.)
na základě dohody je možné proplácet cestovné na tréninky
3.1.6. Sankce
za porušení těchto pravidel je možné trenéra sankcionovat až do výše 50 % odměny

4. POVINNOSTI A PODMÍNKY PRO ROZHODČÍ
4.1. Rozhodčí
4.1.1. Kdo se můžeš stát rozhodčím?
v rámci ČAS je možnost získat kvalifikaci rozhodčího různých stupňů (1.- 3. třída,
ústřední rozhodčí)
členovi je poskytnuta možnost získání kvalifikace rozhodčího na školení
organizovaném ČAS. Všechny výdaje spojené s tímto školením budou uhrazeny
atletickým oddílem
4.1.2 Finanční ohodnocení
výše odměn pro rozhodčí je stanovena na 150 Kč/půlden
3.1.4 Povinnosti rozhodčího
aktivní účast na domácích akcích
možnost se účastnit akcí okresního, krajského, celostátního i mezinárodního významu
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5. POVINNOSTI A PODMÍNKY PRO FUNKCIONÁŘE
5.1. Funkcionáři
5.1.1 Zvolení do funkce
Funkcionářem se stává ten, kdo je zvolen nebo vybrán do funkce dle stanov.
5.1.2. Kompetence
Funkcionář reprezentuje organizaci navenek, má práva a povinnosti vyplývající ze stanov a
vnitřních předpisů TJ a AO.
5.1.3. Fungování a úkoly
Funkcionář je povinen plnit svoje úkoly, tyto úkoly jsou určený výborem AO. Pokud
dlouhodobě tyto úkoly neplní řádně a včas, může být sankcionován dle platných stanov TJ.
5.1.4. Finanční ohodnocení
Funkcionáři jsou odměňování prostřednictvím prémií nepravidelně podle rozhodnutí výboru
AO. Nelze vyplácet odměny zpětně.

6. VOLNOČASOVÁ SEKCE
V rámci atletického oddílu od 1.1.2016 vznikla nová sekce pro veřejnost zaměřená na
volnočasovou činnost v rámci našeho rozvojového programu ATLETIKA PRO VŠECHNY.
V roce 2016 se uskutečnil projekt Běhej s námi zaměřený na veřejnost zejména ve věku od
10 let až nejméně do 100 let a běhající veřejnost, kterou bychom chtěli sdružit v naší
volnočasové sekci. V rámci další činnosti budou pokračovat projekty, v roce 2017 to budou
Běhy pro zdraví.
6.1. Náplň činnosti - silniční, přespolní, horský a orientační běh, Aquatlon, Triatlon
6.2. Členství - člen volnočasové sekce má stejná práva a výhody jako aktivní člen skupiny 1a.
6.3. Výhody
tréninkové a materiální zázemí, organizační zastřešení, trenéři a odborná pomoc
oddílové soupravy a další benefity přisluhující členům oddílu
účast na závodech, domácí akce bez startovného.
trénink ve skupině podobně zaměřených běžců
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PODMÍNKY PRO URČENÍ VÝŠI ČÁSTKY K PROPLACENÍ
4.1.

Závody jednotlivců dle výkonnostních tříd /pro starší 11 let/:

4.1.1. Skupina A – 1. třída a výše
Závody v rámci Moravskoslezského kraje – 100 % výdajů na cestovné a startovné
Závody v rámci Moravy – 100 % výdajů na cestovné a startovné
Závody v rámci ČR – 100 % výdajů na cestovné a startovné + stravné
Závody mimo ČR – 100 % výdajů na cestovné a startovné + stravné (do výše 2000 Kč
spoluúčasti oddílu)

4.1.2 Skupina B – 2. třída
Závody v rámci Moravskoslezského a Olomouckého kraje – 100 % výdajů na cestovné a
startovné
Závody v rámci Moravy – 90 % výdajů na cestovné a startovné
Závody v rámci ČR – 80 % výdajů na cestovné a startovné + stravné
Závody mimo ČR (dojezd nad 60 km) – 70 % výdajů na cestovné a startovné + stravné (do
výše 1500 Kč spoluúčasti oddílu)
Závody mimo ČR (dojezd do 60 km) – 100 % výdajů na cestovné a startovné

4.1.3. Skupina C – 3. třída a níže
Závody v rámci Moravskoslezského a Olomouckého kraje – 100 % výdajů na cestovné a
startovné
Závody v rámci zbytku Moravy – 75 % výdajů na cestovné a startovné
Závody v rámci ČR – 60 % výdajů na cestovné a startovné + stravné
Závody mimo ČR (dojezd nad 60 km) – 50 % výdajů na cestovné a startovné + stravné (do
výše 1000 Kč spoluúčasti oddílu)
Závody mimo ČR (dojezd do 60 km) – 100 % výdajů na cestovné a startovné

4.2.

Soutěže družstev Všechny náklady hradí oddíl.

4.3.

Dojezd na trénink Dojezd pro skupinu 1a platí oddíl (1x týdně). Vstup (hala,

tělocvična, tunel) na trénink organizovaný oddílem pro skupinu 1a hradí oddíl, individuální si
platí atlet sám.

4.4.

Školení a semináře - rozhodčí, trenéři

100 % celkových výdajů, pokud se člen bude aktivně podílet na této činnosti v rámci oddílu.

4.5. Soustředění, sportovní
regenerační služby

prohlídka,

zdravotní,

rehabilitační

20 % celkových výdajů hradí oddíl (do výše zaplacených oddílových příspěvků)

a
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7. Příloha č. 1
4.1. Žádost o proplacení nákladů spojených s účastí na atletických závodech
Jméno účastníka/účastníků (vedoucího):

Název, místo a datum konání akce:

Způsob dopravy (u osobního automobilu i SPZ):

Výše nákladů celkem:
a) Cestovné

b) Startovné

c) Jiné náklady

Žádost o stravné:

ANO

NE

Přílohy: cestovní doklady (jízdenky MHD, ČD, autobusů, potvrzení ČD příp. internet)

Podpis účtovatele:

Datum:

Schválil:

Datum:

Převzal:

Datum:

