
Příloha č. 4    Sazebník poplatků pro soutěžní rok 2022/2023

Tento „Sazebník poplatků“ shrnuje finanční platby oddílů v soutěžích družstev řízených VV MKŠS, STK MKŠS.

Poplatek Sazba

Vklad do Krajského přeboru 1500 Kč/ družstvo

Vklad do Krajské soutěže 1200 Kč / družstvo

Plnění usnesení konference MKŠS o práci s mládeží. 
Výše slevy z vkladu v KP a v KS pro oddíly, které sehrály v uplynulé sezóně aspoň 
jednu z těchto soutěží družstev mládeže: Extraliga mládeže, 1. liga mládeže, MČR 
družstev starších žáků, MČR družstev mladších žáků, Krajský přebor družstev starších 
žáků, Krajský přebor družstev mladších žáků

500 Kč / družstvo
(sleva z poplatku)

Zápočet partií na FRL a LOK v Krajském přeboru a Krajských soutěžích 600 Kč / družstvo

Podání námitky, odvolání 500 Kč / podání

Registrační příspěvek za cizince v KP (není zde započten poplatek 100 Kč na ŠSČR) 300 Kč / hráče

Registrační příspěvek za cizince v KS (není zde započten poplatek 100 Kč na ŠSČR) 200 Kč / hráče

Pokuta Sazba

Přihláška bez patřičných náležitostí (pozdě zaslaná přihláška) 500 Kč

Odstoupení družstva v průběhu soutěže 3000 Kč

Nenastoupení družstva k utkání Krajského přeboru 4000 Kč / zápas

Nenastoupení družstva k utkání Krajské soutěže 3000 Kč / zápas

Nenastoupení hráče základní sestavy či hráče uvedeného na soupisce výše, než je 
poslední člen základní sestavy v KP, alespoň ke 2 partiím

1000 Kč / partii

Nenastoupení hráče základní sestavy či hráče uvedeného na soupisce výše, než je 
poslední člen základní sestavy v KS, alespoň ke 2 partiím

750 Kč / partii

Nenastoupení hráče – kontumace partie 1000 Kč / partii

Neobsazení šachovnice – kontumace partie (P=počet neobsazených šachovnic) (100*P2 + 200*P) Kč

Pozdní nahlášení výsledků 300 Kč / zápas

Nezpracování partiového materiálu v el. podobě (týká se KP) 100 Kč / partie

Pozdní zaslání partiového materiálu v el. podobě (týká se KP) 300 Kč / zápas

Nezajištění kvalifikovaného rozhodčího domácím družstvem 400 Kč
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