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SMĚRNICE ATLETICKÉHO KLUBU EMILA ZÁTOPKA KOPŘIVNICE 

 

SMĚRNICE O DOPRAVĚ 

1/ Klub zajišťuje závodníkům společnou dopravu na soutěže družstev, a to zpravidla autobusem, 

může však být zvolen i jiný dopravní prostředek. Klub plně hradí závodníkům společnou dopravu na 

soutěže družstev. 

2/ Klub zajišťuje závodníkům společnou dopravu na krajské přebory a soutěže jednotlivců, 

Mistrovství Moravy a Slezska jednotlivců a M ČR jednotlivců v případě, že se daného závodu účastní 

více než 8 závodníků. Doprava je zpravidla zajišťována autobusem, může však být zvolen i jiný 

dopravní prostředek. V opačném případě je doprava individuální. Trenér ani jiný pracovník klubu není 

povinen individuální dopravu koordinovat. Trenér ani jiný pracovník klubu není povinen se na 

individuální dopravě podílet, jelikož přepravuje závodníky na vlastní zodpovědnost. V případě, že se 

rozhodne vypomoci s individuální dopravou, je na jeho vlastním uvážení, koho bude přepravovat 

(nezáleží na výkonnosti, rozhodující je vzájemná domluva s rodiči). Klub plně hradí závodníkům 

společnou dopravu na mistrovské soutěže jednotlivců. Klub nehradí závodníkům individuální dopravu 

na krajské přebory a soutěže jednotlivců, Mistrovství Moravy a Slezska jednotlivců ani Mistrovství ČR 

jednotlivců cestuje-li někdo individuálně na vlastní žádost mimo zajištěnou společnou dopravu. Klub 

nehradí individuální dopravu na krajské přebory jednotlivců. Klub hradí individuální dopravu na 

Mistrovství Moravy a Slezska jednotlivců a Mistrovství ČR jednotlivců, pokud není sjednána společná 

doprava. Individuální doprava na Mistrovství Moravy a Slezska jednotlivců a na Mistrovství ČR 

jednotlivců je klubem proplácena ve výši dopravného hromadným dopravním prostředkem, zpravidla 

vlakem. Výjimečně může být proplaceno jízdné osobním automobilem ve výši 3 Kč/km (pouze více 

závodníků v jednom automobilu a pouze při vzájemné dohodě klubu a přepravující osoby). 

3/ Společnou dopravu na nadstandardní tréninky (tréninky u specializovaných trenérů, tréninky 

v hale) klub zajišťuje pouze v případě, že se tréninku účastní více než osm závodníků. V opačném 

případě je doprava individuální. Trenér ani jiný pracovník klubu není povinen individuální dopravu 

koordinovat. Trenér ani jiný pracovník klubu není povinen se na individuální dopravě podílet, jelikož 

přepravuje závodníky na vlastní zodpovědnost. V případě, že se rozhodne vypomoci s individuální 

dopravou, je na jeho vlastním uvážení, koho bude přepravovat (nezáleží na výkonnosti, rozhodující je 

vzájemná domluva s rodiči). Společná doprava na nadstandardní tréninky je zpoplatněna, a to dle 

vzdálenosti, minimálně však částkou 100,- Kč/osobu. 

4/ Doprava na nemistrovské závody je individuální. V případě, že je velký zájem závodníků o start 

v závodě, může klub zajistit společnou dopravu, není to však jeho povinností. Trenér ani jiný 

pracovník klubu není povinen individuální dopravu koordinovat. Trenér ani jiný pracovník klubu není 

povinen se na individuální dopravě podílet, jelikož přepravuje závodníky na vlastní zodpovědnost. 

V případě, že se rozhodne vypomoci s individuální dopravou, je na jeho vlastním uvážení, koho bude 

přepravovat (nezáleží na výkonnosti, rozhodující je vzájemná domluva s rodiči). Klub nehradí 

závodníkům individuální dopravu na nemistrovské závody. Klub může závodníkům uhradit 
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individuální dopravu na nemistrovské závody v případě, že má na jejich startu zájem. Společná 

doprava závodníků na nemistrovské závody může být zpoplatněna. 

5/ Klub zajišťuje závodníkům společnou dopravu na mezikrajová utkání (případně na místa srazu) v 

případě, že se daného závodu účastní více než 8 závodníků. Doprava je zpravidla zajišťována 

autobusem, může však být zvolen i jiný dopravní prostředek. V opačném případě je doprava 

individuální. Trenér ani jiný pracovník klubu není povinen individuální dopravu koordinovat. Trenér 

ani jiný pracovník klubu není povinen se na individuální dopravě podílet, jelikož přepravuje závodníky 

na vlastní zodpovědnost. V případě, že se rozhodne vypomoci s individuální dopravou, je na jeho 

vlastním uvážení, koho bude přepravovat (nezáleží na výkonnosti, rozhodující je vzájemná domluva 

s rodiči). Klub proplácí závodníkům individuální dopravu na mezikrajová utkání (případně na místa 

srazu) v případě, že není sjednána společná doprava. Individuální doprava na mezikrajová utkání 

(případně na místa srazu) je klubem proplácena ve výši dopravného hromadným dopravním 

prostředkem, zpravidla vlakem. Výjimečně může být proplaceno jízdné osobním automobilem ve výši 

3 Kč/km (pouze více závodníků najednou a pouze při vzájemné dohodě klubu a přepravující osoby). 

6/ Klub zajišťuje závodníkům společnou dopravu na soustředění v případě, že se daného soustředění 

účastní více než 8 závodníků. Doprava je zpravidla zajišťována autobusem, může však být zvolen i jiný 

dopravní prostředek. V opačném případě je doprava individuální, není-li pro konkrétní akci stanoveno 

jinak. Trenér ani jiný pracovník klubu není povinen individuální dopravu koordinovat. Trenér ani jiný 

pracovník klubu není povinen se na individuální dopravě podílet, jelikož přepravuje závodníky na 

vlastní zodpovědnost. V případě, že se rozhodne vypomoci s individuální dopravou, je na jeho 

vlastním uvážení, koho bude přepravovat (nezáleží na výkonnosti, rozhodující je vzájemná domluva 

s rodiči). Klub závodníkům neproplácí individuální dopravu na soustředění, není-li pro konkrétní akci 

stanoveno jinak, v tom případě se proplácení řídí pravidly jako v bodě d/. 

7/ Klub si vyhrazuje změny ve výše uvedených bodech týkajících se dopravy. 

 

SMĚRNICE O STARTOVNÉM 

1/ Startovné v soutěžích družstev platí klub. 

2/ Startovné v soutěžích jednotlivců, a to jak mistrovských, tak nemistrovských si hradí závodníci 

sami. 

 

SMĚRNICE O STRAVNÉM 

1/ Stravné není závodníkům klubem propláceno. 

2/ Stravné může být závodníkům klubem propláceno na základě individuální dohody. 
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SMĚRNICE O UBYTOVÁNÍ 

1/ Ubytování klub nezajišťuje na mistrovské soutěže Moravské a nižší úrovně. V případě, že si 

závodník sjedná na mistrovskou soutěž Moravské a nižší úrovně ubytování, klub jej neproplácí. 

2/ Ubytování klub sjednává a hradí na mistrovské soutěže celorepublikové úrovně v případě, že tomu 

odpovídá destinace (zpravidla vzdálenost delší než 200 km). V případě, že si závodník sjedná 

ubytování individuálně, bude proplaceno klubem na základě předloženého dokladu, nejvýše však v 

ceně ubytování sjednaného klubem. 

3/ Ubytování klub sjednává na nemistrovské soutěže dle vlastního uvážení, není to jeho povinností, 

ubytování si zpravidla hradí závodníci sami. 

 

 

 

 

 


