Letecko-raketomodelárska asociácia Slovenska o.z.

Stanovisko
KONTROLNEJ A REVÍZNEJ KOMISIE
Letecko-raketomodelárskej asociácie Slovenska
k podnetu

Štefana Andogu

zo dňa 9. októbra 2020
Kontrolnej a revíznej komisii (ďalej len KRK) Letecko-raketomodelárskej
asociácie Slovenska (ďalej len LERMAS) bol postúpený Predsedom LERMAS podnet,
ktorý mu adresoval Štefan Andoga (ďalej len Sťažovateľ) vo veci štartovného
uhradeného v prípade neuskutočnenej súťaže. KRK sa podnetom zaoberala
s nasledovným výsledkom:
KRK má za to, že ak sa súťaž z objektívnych príčin neuskutoční, tak by mal organizátor
vrátiť súťažiacim aspoň časť nespotrebovaného štartovného. Čiže časť štartovného,
po odpočítaní nutných výdavkov na jej organizáciu/prípravu (ako
n a p r. , c e s t o v n é v ý d a v k y, s t r a v n é v ý d a v k y, v ý d a v k y s p o j e n é s o
zabezpečením rozhodcov a pod.), by mal organizátor vrátiť súťažiacim rovnakým
dielom.
Ceny do súťaže, pokiaľ sú opätovne použiteľné (čiže napr. nevygravírované poháre,
nevypísané diplomy - bez dátumu konania súťaže) nie je možné uznať ako
oprávnený výdavok, keďže sa dajú použiť pri ďaľšej/inej súťaži.
Prenos zľavneného štartovného do ďaľšej/inej súťaže nepovažuje KRK
za akceptovateľný, pokiaľ sa na takomto riešení vyslovene nedohodnú všetci súťažiaci
neuskutočnenej súťaže. Môže totižto dôjsť k tomu, že sa niektorí zo súťažiacich
nebudú môcť alebo chcieť zúčastniť na nej a tým padom by bolo poškodení.
Záver:
Podnet Sťažovateľa je opodstatnený, no svoje nároky na vrátenie časti štartovného si
musí uplatňovať u organizátora súťaže sám.
Poučenie:
Toto stanovisko KRK je konečné a namietať proti nemu je možné už len súdnou cestou
v občiansko-právnom konaní.
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Letecko-raketomodelárska asociácia Slovenska o.z.
Dodatok:
LERMAS v súčasnosti nedisponuje ešte schváleným Športovým poriadkom, o ktorý by sa
KRK mohla prípadne oprieť. Proces jeho schvaľovania bude predmetom nastávajúcej
Konferencie LERMAS, ktorá sa uskutoční elektronickou formou.

Stanovisko vypracoval:

Andrej Molčányi
v Bratislave 25. októbra 2020

Stanovisko overili:

Milan Mačinga

a

Ladislav Bohunický
Na vedomie:
Sťažovateľovi;
Rade LeM;
Predsedníctvu LERMAS.
Prílohy:
1x Podanie podnetu Štefana Andogu;
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Príloha č. 1: Podanie podnetu Štefana Andogu
Mgr. Štefan Andoga, IČ 516, Gemerská 361, 049 51 Brzotín

V Brzotíne 9.10.2020

Vážený pán
Ľubomír Krupár,predseda RLM Lermas
Vec: Štartovné na súťažiach M-SR- stanovisko Lermas
Vážený pán predseda, obraciam sa na Vás s prosbou o podanie vysvetlenia ako sa postupuje v prípade
ak usporiadateľ vybral od pretekárov štartovné a súťaž sa neuskutočnila , či je je súlade so športovým
poriadkom aby si tieto ponechal, alebo je povinný vrátiť štartovné pretekárom v plnej výške alebo jeho
alikvotnú časť.
Poznámka: Nemenovaná súťaž sa mala uskutočniť na nemenovanom kopci, na ktorom podľa dlhodobej
predpovede podmienky neboli vyhovujúce pre vysokú a hustú oblačnosť i keď vietor čo sa tyká smeru
a rýchlosti bol v norme /F3F FAI/. Predpoveď hovorila, že takáto situácia bude počas celého dňa,
respektíve do doby,keď aj po zlepšení situácie sa súťaž už odlietať v tento deň nedá, tak usporiadateľ
namiesto toho aby súťaž presunul na iné miesto,kde podmienky umožňovali súťaž odlietať tak
neurobil/takúto alternatívu mali zakotvenú v propozíciách/ a čakalo sa do 16.30 hod. Ďalej usporiadateľ
nedodržal propozície, nakoľko súťaž mala byť dvojdňová!!!!
V pravidlách som na túto eventualitu nenašiel odkaz,respektíve ustanovenie

Za pochopenie ďakujem

Mgr. Štefan ANDOGA

