Český bridžový svaz

Změna pravidel výplaty kompenzací za náklady na dopravu
pro 1. a 2. celostátní ligu – ročník 2012/2013
ČBS považuje za nutné upravit pravidla pro přidělování kompenzací za náklady na dopravu
mimopražských družstev v sezoně 2012/13 (dále jen „kompenzace“)
Pro dodržení rozpočtu celostátní ligy je nutné stanovit celkovou výši kompenzací předem. V roce
2012/13 je v rozpočtu vymezeno 25 500 Kč na kompenzace. Kompenzace budou vypláceny pouze
v základní části 1. a 2. celostátní ligy (3 hrací víkendy).
Pro sezonu 2012/13 platí následující podmínky pro vyplácení kompenzací:
1) Pro výpočet kompenzace je zaveden pojem minimální vzdálenost v kilometrech (MV), která je
uvedena v soupiskách týmů celostátní ligy (viz: soupisky 1. ligy a soupisky 2. ligy). MV by měla
odpovídat reálné vzdálenosti hráče, kterou potřebuje na dopravu do Prahy (cílem kompenzace je co
nejvíce sjednotit podmínky účasti všech hráčů v ČR). Je určena jako menší vzdálenost z Prahy do
místa trvalého resp. přechodného bydliště* nebo do sídla klubu, jemuž patří licence. MV je
stanovena jako silniční vzdálenost z příslušného místa do Prahy (centrum centrum) podle
mapových podkladů (maps.google.com). Kapitáni jednotlivých týmů by si při kontrole soupisek měli
tuto informaci na soupiskách zkontrolovat a ev. doplnit či opravit. Finální kontrola je v kompetenci
soutěžního referenta.
2) Kompenzace se vyplácí za každý turnaj (hrací víkend) základní části 1. a 2. cs. ligy a to rozdělením
1/3 částky vymezené v rozpočtu na kompenzace. Pro sezonu 2012/13 se tato částka rovná 8500 Kč
(za 1 turnaj). Celková částka bude rozdělena mezi jednotlivé týmy v poměru NT:CN,
kde NT je celkový nárok týmu na dopravní kompenzace v km (podle údajů viz bod 1) – určuje se
součtem MV za všechny hráče, kteří v příslušném turnaji za tým nastoupili (max. však za 6 hráčů – viz
bod 3),
CN je celkový součet NT za všechny zúčastněné týmy 1. a 2.cs.ligy, kteří nějaké nároky na dopravní
kompenzace uplatňují.
3) Kompenzace se vyplácí maximálně za 6 hráčů týmu. Pokud se turnaje (jednoho hracího víkendu)
zúčastní více jak 6 hráčů, vyplácí se kompenzace těch nejvíce vzdálených hráčů (největší MV). Pokud
se turnaje zúčastní méně jak 6 hráčů, vyplácí se kompenzace pouze za zúčastněné hráče.
4) Kapitáni jednotlivých týmů by měli při prezenci k jednotlivým turnajům ligy potvrdit svůj nárok na
kompenzace s uvedením konkrétních hráčů, za něž budou kompenzace požadovat (kteří se turnaje
zúčastní) – kontrola bude provedena podle zápisů jednotlivých utkání.
5) Kompenzace budou proplaceny nejpozději týden po uplynutí hracího víkendu převodem na účet,
ze kterého přišlo startovné za tým. Pokud kapitáni týmů požadují zaslání kompenzací na jiný účet (ev.
vyplacení v hotovosti), musí toto uvést při prezenci k příslušnému turnaji ligy.

*

Studenti nebo pracující v Praze, kteří zde mají rovněž přechodné ubytování, nárok na dopravní kompenzace
nemají.

