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Svaz potápěčů České republiky
Divers Association of Czech Republic
IČO: 537225
Na Strži 9, 140 00 Praha 4
+420 – 241 445 803
diver@svazpotapecu.cz
www.svazpotapecu.cz

Svaz českých potápěčů
Na Strži 9,
140 00 Praha 4
tel: 241 445 803

Svaz potápěčů Moravy a Slezska
Horská 12, 602 00 BRNO - sídlo
sekretariát: Štefánikova 9a, ( pošta sem )
tel: 541 211 052

diver@svazpotapecu.cz
www.svazpotapecu.cz

sekretariat.spms@svazpotapecu.cz
www.svazpotapecu.cz

Bankovní spojení
KB – č.ú.: 49235011/0100

Bankovní spojení
ČS - č.ú.: 1353920309/0800

www.svazpotapecu.cz
závodní činnost – plavání s ploutvemi

!!! DOPING !!!
Informace: www.antidoping.cz – antidopingový výbor ČR
Antidopingový výbor ČR, U Sparty 10, 170 00 Praha
Tel./fax: 233 370 149, e-mail: info@antidoping.cz

"Směrnice pro kontrolu a postih dopingu v ČR"
"Doping - zakázané léky"
"Seznam zakázaných látek a metod dopingu"
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ČLENSKÉ SVAZOVÉ PŘÍSPĚVKY - 2017
Členské svazové příspěvky (1 x ročně ) pro sportovní činnost na rok 2017
se platí do 31.3.2017.
Výše členských svazových příspěvků na rok 2016 je stanovena :

SČP
Člen výdělečně činný:
250,- Kč
Děti do 15 let:
100,- Kč
Člen nevýdělečně činný:
100,- Kč
(studenti denního studia 16 - 26 let, osoby na mateřské d., důchodci)
Číslo účtu KB: 49235011/0100
VS: evidenční č. klubu
Seznamy členů zasílejte emailem na diver@svazpotapecu.cz
Formulář k členským příspěvkům naleznete na:

http://www.svazpotapecu.cz/clanek-clenske-prispevky-2016-scp-35-140
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SPMS
- člen výdělečně činný
- člen nevýdělečně činný
- kolektivní člen SPMS

= 200 Kč,
= 50 Kč,
= počet svých členů násobený 200 Kč.

Nevýdělečným členem se rozumí: mládež do 15 roků, studující denní studium,
matky na mateřské dovolené a důchodci.

Členové SPMS provádějí platbu členských příspěvků na číslo účtu u České spořitelny a.s.
Brno, Královo pole. Číslo účtu : 1353920309 / 0800 .
Seznamy členů zasílejte elektronickou poštou na originálním formuláři, na adresy :
vilem.liska@seznam.cz , františek.petr@quick.cz , jahns@seznam.cz ,
Platbu provádějte složenkou a podle níže uvedených pokynů.
Variabilní symbol

Specifický symbol NEVYPLŇOVAT !!!

Za účelem zpřehlednění a jednoznačné identifikace jednotlivých plateb na účet Svazu potápěčů Moravy a Slezska byl vypracován systém tvorby variabilního
symbolu pro jednotlivé druhy plátců a plateb tak, aby příjemce platby mohl rychle a jednoznačně určit od koho a za jakým ů´účelem byly jednotlivé platby
poukázány. Tento systém je určen jak pro platby klubů, které jsou členy SPMS, tak i pro členy registrované u tohoto svazu.

000 1 0062 1
Příklad : 0000100621 členské příspěvky
0000200012 člen neregistrovaný v klubu

klub 1 ┘
člen 2 ┘

│ └ 1 – členské příspěvky
│ └ 2 – dobrovolné příspěvky SPMS
│ └ 3 – materiál SPMS
Číslo klubu ┘ └ 4 – karta CMAS – čl. příspěvek
číslo neregistrovaného člena v klubu ┘ └ 5 – vstupní poplatek
└ 6 – 9 neobsazeno

SPORTOVNÍ REGISTRACE
Sportovní registrace bude dořešena během prvního čtvrtletí 2017. S celým nový systém budou
kluby seznámeny. Informace u p. Petra Polišenského.
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Pokyny k soutěžím pořádaných nebo dotovaných SPČR
Věkové kategorie pro rok 2017
Kategorie
Kategorie
Kategorie
Kategorie
Kategorie

E
D
C
B
A

-

11 letí a mladší
12 + 13 letí
14 + 15 letí
16 + 17 letí
18 letí a starší

Junioři / repre - hoši, dívky
Senioři / repre - muži, ženy

:
:
:
:
:

ročník narození
ročník narození
ročník narození
ročník narození
ročník narození

2006 a mladší
2004 + 2005
2002 + 2003
2000 + 2001
1999 a starší

: ročník narození
: ročník narození

2000 a mladší
1999 a starší

Povinné názvy soutěží pořádaných a evidovaných v SPČR:
/ mimo klubové Velké cyny měst, Modrý mítik apod. /

- mistrovství, přebory, ligy nebo oblastní ligy Za evidenci závodů, závodníků, výsledky jednotlivých sport. disciplín a jejich vyhodnocení
zodpovídají jednotlivé subkomise v rámci SK SPČR.

Evidence výsledků ze soutěží – sport SPČR / evidují průběžně a zodpovídají
jednotlivé subkomise sportovních disciplín SPČR.
Pořadatelé soutěží zodpovídají za předání výsledů a informací, popř. fotodokumentaci
na oficiální www. stránky.
Pořadatelé všech soutěží jsou povinni zasílat předsedů svých subkomisí položkový přehled
Finančních nákladů na danou soutěž. Předsedové jednotlivých subkomisí mají k dispozici tyto
údaje pro jednání SK SPČR.
Další pokyny k soutěžím
Propozice soutěží ve všech sport. disciplínách musí pořadatel před oficiálním vydáním
odsouhlasit předsedou dané sportovní subkomise, nebo jím pověřenou osobou. Tyto rozpisy soutěží
se řídí platnými pravidly, soutěžními řády a dohodnutými hracími řády jednotlivých sp. disciplín.
Výši finanční dotace na jednotlivé soutěže jsou závislé na přidělených finančních dotací vedením
SPČR a jednotlivými svazy.
Na základě těchto uvedených příspěvků stanovuje pořadatel výše startovného, kterou projedná
s předsedou dané subkomise.

Leden / 2017 - Josef Nekl – předseda SK SPČR.

