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Zwiększenie limitów finansowych w
Nice 1.LŻ i 2.LŻ zmniejszy szarą strefę

Po doświadczeniach z prezesem Stali Rzeszów Ireneuszem Nawrockim, PZM może

zwiększyć limity finansowe dla pierwszej i drugiej ligi. ‐ To byłby świetny ruch, bo

duża część kasy z szarej strefy przeszłaby do normalnego obiegu ‐ mówi Adam

Krużyński.

 Dariusz Ostafiński

11 Grudnia 2018, 13:59

WP
SportoweFakty
/ Marcin
Inglot / Stal ‐
Polonia.

W kuluarach mówi się, że doświadczenia z
Ireneuszem Nawrockim (firma prezesa Stali
Rzeszów nie zapłaciła zawodnikom pieniędzy
z umów sponsorskich) zmuszą PZM do
nowych rozwiązań finansowych. Chodzi o
podniesienie limitów finansowych.

Obecnie mamy 60 tys. zł za podpis i 1100 zł

za punkt w Nice 1.LŻ oraz 20 tys. zł za

podpis i 650 zł za punkt w 2. Lidze Żużlowej.

Nie jest jednak tajemnicą, że drugie tyle płaci się pod stołem w formie umów sponsorskich.

Jest pomysł, by obecnie obowiązujące stawki przemnożyć przez dwa, a równocześnie

zlikwidować kontrakty reklamowe. Zwłaszcza, że nie są one objęte procesem licencyjnym.

Nowe rozwiązanie miałoby być przyjazne dla zawodników. Nie byłoby takiej sytuacji, jaką

mamy obecnie, że Stal ma długi sponsorskie wobec żużlowców, a ci nie mogą z tym nic

zrobić.

‐ Żadne rozwiązanie nie zlikwiduje kontraktów reklamowych ‐ uważa Adam Krużyński z Nice,

firmy będącej sponsorem tytularnym pierwszej ligi. ‐ Zawodnicy medialni, czy popularni na

lokalnym podwórku dalej będą je podpisywać. Natomiast jestem jak najbardziej za

zniesieniem limitów, bo one tworzą pewną fikcję. Jeśli podniesiemy limity finansowe, to

automatycznie duża część pieniędzy z szarej strefy przejdzie do normalnego obiegu i będzie

podpadać pod proces licencyjny.

‐ Zasadniczo umowy reklamowe, to ryzyko wyłącznie po stronie zawodnika ‐ ocenia

Krużyński. ‐ Przykład Stali pokazuje to najlepiej, choć nie można mówić, że to jedyny taki
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 kibic stali 1  2 min

u nas tylko jeden się nie dogadał Porsing , znasz innych . na razie ostafiński wyciąga kwiatki
czasami na 5 tyś zł. iversen kilka tysięcy (dostał drogi diament) samochód nagroda ( irek
zapłacił 35 tyś za niego brak dopłaty 5 tyś . ) Wdowa jedrzajaka sporo dostał kasy‐ sporo
brakuje ale on nie zginął na torze a przelewy miał konkretne nie pracował za 2 tyś zresztą
porsing też kasę za rządy Łabudzkiego dostał. irek święty nie jest ale ta nagonka jest żałosna
. A choćby potanieć tutaj powinni się cieszyć że wziął chłopaka do jazdy .

 kibicujmy kulturalnie

O innych klubach cisza bo tam sie zawodnicy dogadali z działaczami na temat spłat i nikt
nie narzeka. Widziales zeby ktos z innego klubu gadał o oszukaniu i sądach ?

Odpowiedz Zgłoś

 0 0

 b40sw  5 min

Po prostu RedBull lub Monster daja kase klubowi za to ze ich zawodnik jezdzi z ich logo, a
klub te pieniadze daje zawodnikowi do umowy, i problem znika

 karol3414

Jak zlikwidować kontrakty sponsorskie? Czyli co? Janowski będzie musiał zrezygnować z
Red Bulla a Dudek z Monstera? I wielu innych zawodników też będzie musiało powiedzieć
wszystkim swoim wię...

Odpowiedz Zgłoś

 0 0
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. Sponsorów to kazdy zawodnik może miec. Chodzi o stawki w elidze chyba max 4000 zl za
punkt reszta to kontrakt sponsorski a watpie ze Red bull oplaca Dudkowi kontrakt w falubazie

 karol3414

Jak zlikwidować kontrakty sponsorskie? Czyli co? Janowski będzie musiał zrezygnować z
Red Bulla a Dudek z Monstera? I wielu innych zawodników też będzie musiało powiedzieć
wszystkim swoim wię...
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