Výnos STK č. 13
PŘESTUPNÍ ŘÁD
1.1 Přestup závodníka z oddílu, kde je řádně registrován (mateřského), do jiného oddílu
nahlásí závodník STK ČŠS na předepsaném tiskopisu "Přestupní lístek" viz příloha.
1.2 Termín pro hlášení přestupu je 30.6. až 1.9.
1.3 Přestupní lístek musí být opatřen souhlasem mateřského oddílu i oddílu nového, do
kterého chce závodník přestoupit.
1.4. Nový oddíl uvede závodníka v soupisce svých členů, kterou předkládá při registraci pro
další sezonu.
2.1 Pokud mateřský oddíl s přestupem nesouhlasí a předseda vyjádří tento nesouhlas písemně
s uvedením důvodu v přestupním lístku, nejdéle po roce od vyjádření nesouhlasu je závodník
volný. Kopii přestupního lístku je nutno zaslat STK.
2.2 Pokud mateřský oddíl s přestupem nesouhlasí a předseda nevyužije možnost vyjádření
nesouhlasu v přestupním lístku, závodník je volný za 30 dnů. Je třeba, aby závodník předložil
přestupní lístek předsedovi mateřského oddílu prokazatelně (např. zaslal jej předsedovi
doporučeným dopisem a kopii STK).
2.3 Před uplynutím uvedených lhůt může závodník startovat výhradně za mateřský oddíl.
3.1 V případě potřeby (změna bydliště, tréninkové podmínky aj.) může se přestup uskutečnit i
mimo termín uvedený v bodě 1.2., při čemž v případě souhlasu mateřského oddílu se
postupuje podle bodů 1.1 a 1.3., v případě nesouhlasu dle bodu 2.
3.2 Nový oddíl následně požádá o registraci dalšího člena.
3.3 I v tomto případě platí bod 2.3.
4 O finančním vyrovnání za přestupujícího závodníka se dohodnou oba zainteresované oddíly
samy.
5.1 Každý závodník i při přerušení činnosti zůstává kmenovým členem oddílu, kde byl
naposledy registrován, nejdéle však po dobu 2 let (tj. při znovu zahájení činnosti v jiném
oddíle před uplynutím 2 roků musí splnit podmínky pro přestup). Po uplynutí 2 let od
přerušení činnosti může zahájit činnost v libovolném oddíle.
5.2 Pokud není písemný doklad o termínu přerušení činnosti v oddíle, za tento termín se
považuje konec sezóny (tj. 30.6.), ve které byl naposledy registrován.
6. O všech sporných případech na žádost oddílu nebo závodníka rozhodne výkonný výbor
ČŠS.
7 Evidenci o přestupech vede pracovník STK pověřený registrací.
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