Upozornění
všem vedoucím a předsedům klubů a oddílů
registrovaných u Sm.SKe na rok 2015.
Vážení kolegové, dovolte mi, abych ještě jednou Vám i Vašim blízkým, stejně tak i všem členům
oddílů a klubů za sebe i Sm.SKe popřál hodně štěstí, zdaví a spokojenosti v roce 2015.
Jelikož nastal nový rok, dovoluji si Vás znovu upozornit na podstatné věci, které nás čekají v
nadcházejícím období:
Na valné hromadě před 6 lety byla odsouhlašena zvýšená platba poplatků za registraci na
1 000,- Kč. (Jak jsem Vás již informoval, měli byste si uvědomit, že toto je příjem pro Sm.SKe,
z něhož se hradí pořizování nových časomír a eventuelně nové tatami pro soutěže apod.)
Každý rok docházelo k tomu, že jsem se s některými oddíly dohadoval o výběru této částky, což
mne mrzelo a připadalo mi to velmi trapné i za ně! Nyní došlo ke změně: tuto platbu je možno
oddíly či kluby uhradit na účet svazu Sm.SKe převodem: Číslo účtu: 19-6353630267/0100;
var. symbol: 500 nebo složenkou, případně je možno tento polatek uhradit oproti potvrzení
místopředsedovi panu Ryskovi. Nejzažší termín úhrady je 15.02.2015.
Tímto bych chtěl předem poděkovat všem oddílům a klubům, kteří tento závazek splní. Kdo tento
polatek neuhradí do výše uvedeného data, bude na něj pohlíženo jako, na nečlena Sm.SKe se všemi
důsledky.
Upozorňuji i zkušební komisaře 3. třídy Sm.SKe, že jejich licence na rok 2015 je vázaná na úhradu
výše uvedeného poplatku a poplatku za licenci na daný kalendářní rok. Nebudou-li poplatky
uhrazeny, nebude jim licence obnovena. Je tedy nezbytné, aby jste co nejdříve kontaktovali pana
Rysku a dohodli se na úhradě licnečního polatku. K dnešnímu dni není na webu Českého svazu
karate/ ČUBU uveden jediný zkušební komisař 3. třídy Sm.SKe, proto není možno provádět
zkoušky. Pokud pověřenec pro zkoušky nedodá seznam zkušebních komisařů na daný rok, nebudou
na těchto stránkách uvedeni a je bezpředmětné kontaktovat pana Musila s nějakými nesmyslnými
žádostmi či dotazy.
Toto neplatí pro ZK komisaře ČSKe 1. a 2. třídy, jejichž licenci registruje předseda technickometodické komise pan Musil.
Platby za stupně technické vyspělosti zůstávají stejné: 10,- Kč pro ČSKe a 100,- Kč pro
Sm.SKe. 100,- Kč za zkoušeného a protokol STV dodá vedoucí oddílu či klubu nebo zkušební
komisař oproti potvrzení pověřenci pro zkoušky do 7 dnů od zkoušky.
Stávající elektronická známka ČUBU platí do konce února 2015, následně pozbývá platnosti – platí
pro závodníky.
Do 15 ledna 2015 jsem povinen dodat předsedovi technicko – metodické komise p. Musilovi
seznam zkušebních komisařů III. Třídy Sm.SKe na rok 2015, proto požaduji od budoucích
zkušebních komisařů splnění následujících podmínek:
1. zaplacení registračního polatku oddílu 1 000,- Kč/ kalendářní rok 2015
2. zakoupenou elektronickou známku ČUBU
3. uhrazení licence ZK 200,- Kč/ kalendářní rok 2015

Věřím, že spolupráce se všemy kluby i oddíly v letošním roce bude ještě lepší než v předchozích
letech.

V Ostravě 04. 01. 2015

Ryska Vladimír, Dis.
místopředseda Sm.SKe
vedoucí úseku zkušebních komisařů Sm.SKe

