Datum: 22.03.2022
PROGRAM: FSK (Finančna spodbuda klubom) za sezono 2022
OPIS PROGRAMA:
Program klubom s prijavo tekmovalnih skupin omogoča, pridobitev sredstev za aktivno delo
klubov s tekmovalno usmerjenimi otroki v klubih ter povečati udeležbo na državnih mladinskih
turnirjih in AB turnirjih ter državnih prvenstvih.
SPLOŠNI POGOJI:
1. K programu lahko pristopijo klubi, ki so registrirani pri Badmintonski zvezi Slovenije.
2. Klubi lahko prijavijo sledeče skupine:
- Starostna skupina : 9-15 let (U11, U13, U15);
- Starostna skupina : 16+, člani (U17, U19, AB, veteransko DP, liga);
- Starostna skupina : mešana (vse kategorije);
3. Posamezen klub lahko prijavi največ 3 tekmovalne skupine, od tega največ dve
tekmovalni skupini v posamezni starostni skupini. Minimalna skupina šteje 12
tekmovalcev (9-15 let), 10 tekmovalcev (16+, člani) in 16 tekmovalcev (mešana).
4. V primeru, da ima klub trenerje, ki so del financiranja drugih programov, se klubu v
končnem izračunu odšteje finančna spodbuda za eno prijavljeno skupino.
5. Vsak tekmovalec šteje samo enkrat – v primeru, da isti tekmovalec tekmuje v več
starostnih kategorijah.
6. Tekmovalci v posamezni skupini, ki je prijavljena za sofinanciranje, se morajo v vsakem
obračunanem obdobju (januar – julij ter avgust - december) udeležiti vsaj tekmovanja
v svoji mladinski starostni skupini ali AB turnirja, finalnega dne članske lige ali
Veteranskega DP med posamezniki in dvojicami. Udeležba tekmovalcev na
tekmovanjih je tudi glavni pogoj in kontrolni mehanizem za izplačilo finančne
spodbude klubom.

7. Za slovensko badmintonsko ligo, se upošteva listo prisotnosti na finalni dan lige.

IZRAČUN FINANČNE SPODBUDE:
-

Klub bo za vsako prijavljeno skupino prejel izhodiščno mesečno
vrednosti 100 €
V izračun se štejejo vsi meseci v razpisanem obdobju
Na končni izračun vpliva koeficient bonitetnega razreda posameznega kluba.
Končni znesek se množi z bonitetnim koeficientom po sledeči lestvici :
BONITETNI RAZRED A – koeficient = 1
BONITETNI RAZRED B – koeficient = 0,75
BONITETNI RAZRED C – koeficient = 0,55
BONITETNI RAZRED D – koeficient = 0,4

-

Vrednost spodbude bo izplačana v obliki YONEX opreme

PRIMER IZRAČUNA FINANČNE SPODBUDE:

premijo

