POLSKI ZWIĄZEK HOKEJA NA TRAWIE

Uchwała nr 11/2008
Zarządu Polskiego Związku Hokeja na Trawie
z dnia 14 maja 2008 roku
w sprawie ryczałtu stosowanego
przy rozliczaniu członków Komisji Technicznej
prowadzących zawody sportowe w hokeju na trawie
Na podstawie Art. 54 pkt 5 Ustawy o sporcie kwalifikowanym z dnia 25 lipca 2005
roku wraz z późniejszymi zmianami w sprawie określenia niezbędnych warunków
umożliwiających wypełnienie funkcji sędziego sportowego, postanawia się :
§1
1. Ustalić wysokość ryczałtów przysługujących członkom Komisji Technicznej
prowadzącym zawody hokeja na trawie na boiskach otwartych i w hali oraz
określić warunki wykonywania przez nich swoich funkcji.
2. W skład Komisji Technicznej wchodzą:
2.1. delegat techniczny
2.2. asystent delegata technicznego
2.3. członek komisji technicznej
§2
1.Organizator imprezy jest zobowiązany do zapewnienia członkom Komisji
Technicznej właściwych i bezpiecznych warunków wykonywania powierzonej im
funkcji, a w szczególności:
1.1. zakwaterowania w trakcie zawodów trwających dłużej niż jeden dzień
1.2. ryczałtu z tytułu wydatków ponoszonych przez w/w osoby z przygotowaniem się
do zawodów (rozmowy telefoniczne, wysłanie protokołów i sprawozdań, zwrot
kosztów przejazdów na zawody, dieta).
§3
1.Członkom Komisji Technicznej podczas zawodów trwających dłużej niż jeden
dzień, a zawody trwają dłużej niż 5 godzin dziennie, organizator zapewnia
wyżywienie na zasadach ustalonych dla uczestników zawodów.

2. W przypadku, gdy zawody nie doszły do skutku, a osoba wyznaczona wypełniła
obowiązki wynikające z regulaminu pobiera 50% ryczałtu zgodnego z niniejszą
Uchwałą.
§4
1. Członkom Komisji Technicznej zawodów organizator imprezy wypłaca ryczałt
odpowiadający zwrotowi kosztów ponoszonych przez w/w osoby.
2. Ryczałt dla członków komisji technicznej na zawodach współzawodnictwa
centralnego oraz międzypaństwowych i międzynarodowych organizowanych przez
PZHT wynosi:
2.1. delegat techniczny
- 180 zł miejscowy
- 210 zł z obszaru I
- 230 zł z obszaru II
- 250 zł z obszaru III
- 280 zł z obszaru IV
- 310 zł z obszaru V
- 350 zł z obszaru VI
2.2. asystent delegata technicznego
- 150 zł miejscowy
- 180 zł z obszaru I
- 200 zł z obszaru II
- 220 zł z obszaru III
- 250 zł z obszaru IV
- 280 zł z obszaru V
- 320 zł z obszaru VI
2.3. członek komisji technicznej
- 120 zł miejscowy
- 150 zł z obszaru I
- 170 zł z obszaru II
- 190 zł z obszaru III
- 220 zł z obszaru IV
- 250 zł z obszaru V
- 290 zł z obszaru VI
3. Określenie obszaru odbywa się na podstawie załącznika nr 1.
4. Na zawodach trwających dłużej niż jeden dzień członkom komisji technicznej
przysługuje ryczałt ustalony według obszaru tylko za pierwszy dzień, za pozostałe
przysługuje ryczałt jak miejscowemu.
5. W przypadku turniejów ryczałt wypłacany jest jednorazowo niezależnie od ilości
meczów w jednym dniu.
§5
1.Na turniejach finałowych w ramach systemu współzawodnictwa sportowego dzieci
i młodzieży delegatowi technicznemu wypłaca się ryczałt , którego wysokość określa
Ministerstwo Sportu i Turystyki w „Zasadach opłacania sędziów na zawodach
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w ramach systemu współzawodnictwa
obowiązującym na dany rok kalendarzowy.
Wypłaty dokonuje organizator zawodów.
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2. Dotyczy to następujących zawodów:
2.1. MP Juniorek, Juniorów
2.2. Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży w sportach letnich dziewcząt i chłopców
(Mistrzostwa Polski juniorek młodszych i juniorów młodszych)
2.3. Międzywojewódzkie Mistrzostwa Młodziczek i Młodzików
§6
Regulaminowy strój oraz wyposażenie członek komisji technicznej jest zobowiązany
zakupić na własny koszt.
§7
Interpretacja niniejszej Uchwały należy do Zarządu PZHT.
§8
Traci moc Uchwała Zarządu PZHT nr 4/99 z 7 grudnia 1999r.
§9
Uchwała została podjęta w dniu 14 maja 2008r. i wchodzi w życie z dniem 15 maja
2008r.

Za Zarząd
Prezes PZHT
Andrzej Grzelak
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