Załącznik do uchwały nr 96 ZO PZW w Słupsku z 16.02.2019r.

Informacja OKS na 2019 rok
Ustalenia dotyczące rozgrywania zawodów towarzyskich i mistrzowskich (eliminacyjnych do
Mistrzostw Polski) w Okręgu PZW Słupsk podjęte na posiedzeniu OKS w dniu 16.01.2019.
1. Maksymalne stawki kosztów organizacyjnych (startowego) w 2019 roku w zawodach
Mistrzostwa Okręgu, oraz towarzyskich zawodach okręgowych na jednego zawodnika:
- w dyscyplinie spławikowej w kategorii seniorów, kobiet, U-25

do 120 zł (za dwie tury)

- w dyscyplinie spławikowej w kategorii U-15 i U-20

do 100 zł (za dwie tury)

- w dyscyplinie spinningowej indywidualnie

do 120 zł (za dwie tury)

- w dyscyplinie spinningowej Teamów

do 160 zł za Team (za dwie tury)

- w dyscyplinie muchowej

do 30 zł (za dwie tury)

- w dyscyplinach morskich z dryfujących łodzi

do 200 zł (za jedną turę)

- w dyscyplinach morskich brzegowych z plaży

do 100 zł (za dwie tury)

2. Kaucja za złożenie odwołania do sędziego głównego - 100 zł
3. Stawki ryczałtów za sędziowanie obowiązujące w 2019 roku na zawodach towarzyskich i
Mistrzostwach Okręgu (za wyjątkiem zawodów dla dzieci i młodzieży do lat 15, które
sędziowane są społecznie):
sędzia główny, sekretarz:

50 zł / za turę + za oficjalny trening

z-ca sędziego głównego:

40 zł / za turę

sędzia sektorowy:

30 zł / za turę + za oficjalny trening

pozostali sędziowie:

25 zł / za turę

Uwaga: Wszystkie wyżej wymienione stawki są stawkami netto. Ponadto sędziom
przysługuje posiłek, a sędziom zamiejscowym zwrot kosztów przejazdu, wymienione
stawki są dla tur 4-5 godzinnych, przy turach 7-10 godzinnych ww. stawki liczone są
podwójnie.
4. Delegacje dojazdowe i ryczałty sędziów w całości pokrywają organizatorzy zawodów.
5. Organizator zobowiązany jest do przesłania komunikatu zawodów do biura ZO PZW w
Słupsku w celu akceptacji w terminie nie mniej niż 4 tygodnie przed datą zawodów, a
protokołu do 2 tygodnie po ich rozegraniu na adres: pzwslupsk@wp.pl

