Smernica o automobile SBF

1, Automobil SBF sa používa na reprezentačné účely schválené VV SBF. V prípade ekonomického
prospechu pre SBF môže byť použitý po schválení VV SBF aj na prepravu rozhodcov, či iných
činovníkov boxu v rámci akcií SBF, alebo školení AIBA / SBF. Automobil SBF sa nezapožičiava na
klubové výjazdy, ktoré nie sú spoluorganizované so SBF v súlade s plánom reprezentácie.
2, Automobil SBF obsluhujú (šoférujú) iba osoby, ktoré majú splnomocnenie SBF pre vedenie tohto
vozidla. Splnomocnenie je vydané reprezentačným trénerom, vedúcim družstva, či rozhodcom, ktorí
sú poverení šoférovať automobil SBF na schválenú akciu.
3, Všetky výjazdy automobilu SBF sú uvedené v knihe jázd. V knihe jázd je uvedené miesto štartu,
miesto príchodu, dátum akcie, stav tachometra pred a po jazde, počet ubehnutých kilometrov
a podpis zodpovedného šoféra. Údaje v knihe jázd musia byť v súlade s plánom športových akcií,
ktoré boli schválené VV SBF. V knihe jázd sú zaznamenané aj presuny z miesta parkovania do miesta
reprezentačného zrazu, ako aj jazdy v rámci údržby automobilu.
3, Fond na údržbu a servis automobilu SBF je súčasťou rozpočtu SBF. Za údržbu automobilu
zodpovedá prezident SBF.
4, Parkovacie miesto automobilu je prednostne ul. Kpt. Nálepku 737 , 924 00 Galanta, ktoré
zabezpečuje prezident SBF. V rámci plánovaného miesta zrazu a odchodu na športovú akciu
a príchodu zo športovej akcie môže byť automobil odstavený aj na inom mieste, ktoré zabezpečuje
šofér danej akcie. Toto miesto parkovania oznámi prezidentovi SBF. Návrat automobilu do miesta
parkovania v ul. Kpt. Nálepku 737 , 924 00 Galanta je povinný zabezpečiť šofér automobilu do 10 dní
po akcii. V prípade, že ďalší odchod na akciu je z rovnakého miesta ako bol príchod z predošlej akcie,
môže dať prezident SBF povolenie na zotrvanie automobilu v danom mieste aj dlhšiu dobu.
5, Automobil SBF má povinnú zákonnú poistku a havarijnú poistku. V prípade havárie, alebo závažnej
poruchy je touto skutočnosťou oboznámený VV SBF, ktorý rozhodne o riešení. V prípade pokuty za
porušenie predpisov cestnej premávky nesie hmotnú zodpovednosť poverený šofér.

