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SAZEBNÍK POPLATKŮ A ODMĚN

1. POPLATKY
1.1 Startovné týmu
1.2 Členský příspěvek za danou sezónu za hráče
1.3 Vystavení registrační karty nebo jejího duplikátu a zavedení hráče do systému statistik
elektronické evidence členů BSMK
1.4 Poplatek při ohlášení přestupu/hostování (vč. vystavení nové registrační karty)
1.5 Poplatek při ohlášení přestupu/hostování (bez vystavení nové registrační karty)
1.6 Poplatek za střídavý start (vč. vystavení nové registrační karty)
1.7 Poplatek za vyhotovení registrační karty do 48 hodin
1.8 Poplatek za odložení utkání, které bylo odloženo na žádost daného týmu
1.9 Poplatek za odvolání ke Správní radě BSMK (po rozhodnutí DK BSMK) - vratná záloha
1.10 Poplatek v případě žádosti o snížení trestu v jeho polovině či po jeho polovině
1.11 Třetí a další návštěva delegáta na žádost klubu v jedné sezóně
1.12 Jednorázový administrační poplatek za přejmenování klubu v průběhu sezóny
(vyhotovení RK není započteno) a zavedení týmu do elektronického systému
1.13 Vratná záloha za tým před jeho vstupem do sezóny

viz propozice dané soutěže
200,250,500,250,250,100,úhrada pronájmu
hrací plochy odloženého utkání
500,500,200,1.000,1.000,-

2. ODMĚNY
1.1 Výkon funkce rozhodčího

1.2 Odměna předsedovi DK BSMK
1.3 Odměna členovi DK za účast na zasedání DK BSMK
1.4 Odměna předsedovi Oddělení historie svazu a statistik
1.5 Odměna členovi Oddělení historie svazu a statistik, který zadává výsledky a
statistiky z utkání na internetové stránky BSMK ihned po skončení zápasu
1.6 Odměna předsedovi Sportovně - technické komise
1.7 Odměna členovi Oddělení PR, který je zodpovědný za delegaci reportérů na zápasy
1.8 Odměna členovi Oddělení PR za report (vč. fotografie) z utkání na stránkách BSMK
1.9 Odměna členovi Oddělení PR za pozvánku na nastávající prvoligové kolo, nebo za
souhrnný článek, který mapuje uplynulé kolo dané ligy
1.10 Ostatní odměny členům komisí a oddělení a dalším osobám

1.11 Odměna týmům za umístění v 1. lize a Ligovém poháru BSMK

1. liga: 400,Nižší soutěže mužů: 300,Liga firem, Veteránská liga,
Univerzitní liga: 250,Liga žen: 200,Liga juniorů: 150,3.000,200,5.000,5.000,5.000,1.000,250,100,stanovuje SR BSMK nebo
operativně prezident a
viceprezident svazu
dle rozhodnutí SR BSMK

Není - li uvedeno jinak, jedná se o měsíční odměnu, ale pouze v termínech, ve kterých probíhají ligová utkání BSMK.

