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 Článok I.  1. Slovenská boxerská federácia poskytuje na základe tejto smernice vybraným členom Slovenskej boxerskej federácie príspevky.  2. Na poskytnutie príspevku majú podľa tejto smernice nárok: a) Funkcionári SBF delegovaní Výkonným výborom SBF b) Rozhodcovia SBF ako samostatní členovia SBF.   Článok II.  1. Rozhodcovia SBF majú nárok na príspevok za rozhodcovskú činnosť nasledovne:    a) Extraliga v boxe    supervisor        35 €/deň ringový a bodový rozhodca     30 €/deň        b) M SR jednotlivcov - ELITE supervizor       35 €/deň         ringový a bodový rozhodca     30 €/deň        c) M SR jednotlivcov - YOUTH  supervisor        30 €/deň         ringový a bodový rozhodca      25 €/deň       d) M SR jednotlivcov – WOMEN, JUNIORS, SCHOOLBOYS supervisor         30 €/deň  ringový a bodový rozhodca     25 €/deň                e) I. SLB   supervisor             30 €/deň ringový a bodový rozhodca        25 €/deň                   f) II. SLB       supervisor          30 €/deň ringový a bodový rozhodca        25 €/deň         g) Domáce medzinárodné turnaje a medzištátne zápasy supervisor           35€/deň ringový a bodový rozhodca         30€/deň  f) Turnaje a podujatia v zahraničí v prípade, že nie je zabezpečená strava ani príspevok pre rozhodcu / rozhodcov SBF od organizátora súťaže ringový a bodový rozhodca         30€/deň     
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  2. V prípade, ak je rozhodca delegovaný na dve akcie SBF súčasne na jednom mieste, má nárok iba na jeden príspevok v daný deň, teda na príspevok vyšší.  3. Obsluhovateľ počítača (bodovací systém AIBA) má nárok na príspevok ako supervisor.  4. Zástupca ŠTaMK SBF má nárok na príspevok ako bodový rozhodca, ale len v prípade, ak nie je zároveň delegovaným rozhodcom.  5. Ak rozhodca alebo zástupca ŠTaMK SBF poruší stanovy SBF, Súťažný poriadok boxu, pravidlá boxu, alebo iné nariadenia SBF, môže mu byť jeho príspevok krátený až do výšky 100%.  6. Pri delegovaní rozhodcov treba prihliadať na ekonomickú situáciu SBF.    7. Pri tvorbe Propozícií súťaží a nasadzovaní rozhodcov treba vyžiadať stanovisko generálneho sekretára SBF a zabezpečiť skĺbenie optimálneho počtu rozhodcov kvôli úspornosti.  Článok III.  1. Podľa tejto smernice Slovenská boxerská federácia poskytuje svojim vybraným členom príspevky aj na náhradu výdavkov a iných plnení pri pracovných cestách podľa cestovného poriadku SR pre daný rok alebo podľa zákona č. 283/2002 Z.z. o cestovných náhradách v spojení s Opatrením Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 632/2008 Z.z. a tiež príspevky na stravné podľa zákona č. 283/2002 Z.z. o cestovných náhradách v spojení s Opatrením Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 148/2018 Z.z.  2. Podľa tejto smernice Slovenská boxerská federácia poskytuje svojim vybraným členom príspevky aj sumy za stravné pre daný rok podľa Opatrenia Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR. 148/2018 Z.z. o sumách stravného. 3. náhrady podľa článkov II a III budú jednotlivým osobám vyplatené vždy po skončení konkrétneho podujatia výlučne prevodom na ich bankový účet.    Článok IV.  1. Za dodržiavanie tejto Smernice zodpovedá VV SBF.  Táto smernica bola VV SBF schválená dňa 31. januára 2019.       


