ČESKÝ SVAZ AKROBATICKÉHO ROCK AND ROLLU

Přestupní řád
Platnost od 9. 3. 2015
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1. Základní ustanovení
1.1

Tento přestupní řád stanoví podmínky pro změnu klubové příslušnosti tanečníků a tanečnic
(dále jen tanečníků).

1.2

Každý tanečník (tanečnice), který(á) je v evidenci svazu v některém z RnR klubů v ČR, je
povinen(a) ohlásit svazu každý přestup do nového RnR klubu. Stejně tak je povinen ohlásit
svůj přestup v případě zařazení "bez klubové příslušnosti" a opačně. Podmínkou pro
zaregistrování člena „bez klubové příslušnosti“ je věk min. 18 let.

1.3

Účastníky přestupního řízení jsou:


tanečník



klub, v němž je tanečník registrován (dál ‐ mateřský klub)



klub do něhož tanečník hlásí přestup (dál ‐ nový klub)

1.4

Změnu klubové příslušnosti schvaluje výbor ČSAR, změnu registrace provede sekretář svazu.

1.5

Žádost o přestup si podá tanečník na svaz v době od 1. 9. do 31 .6. a výbor na nejbližším
zasedání tyto žádosti projedná. Žádost o přestup nemůže tanečník podat dříve, než uplyne
6 měsíců od schválení jeho předešlého přestupu.

1.6

Pokud je na vlastní žádost člena ukončeno členství v ČSAR, může být opětovně nabyto
pouze v původním oddíle. V jiném případě může být zaregistrován po uplynutí lhůty 3 let od
data ukončení členství v ČSAR. V případě zániku původního klubu je tato lhůta
bezpředmětná.

2. Náležitosti žádosti o přestup
2.1

Tanečník, který žádá o přestup, je povinen řádně vyplnit tiskopis "Ohlášení přestupu".
V kolonce "podpis funkcionáře" mateřského a nového klubu se čitelně uvedou funkce
a jména podpisujících se funkcionářů. Tanečník vyplněný tiskopis vlastnoručně podepíše
s uvedením data podpisu. Datum podpisu nesmí být v den podání žádosti o přestup starší
1 měsíc.

2.2

K vyplněnému tiskopisu přiloží tanečník následující doklady:

2.3

2.2.1

Tanečník mladší 15 let souhlasné stanovisko s podpisem jeho zákonného zástupce.

2.2.2

Doklad o zaplacení přestupního poplatku ve výši dle finančního řádu ČSAR (poplatky
v případě osobního vyřízení se hradí přímo na sekretariátu nebo bezhotovostním
stykem při němž jako důkaz o úhradě se uznává potvrzení o došlé platbě od tanečníka
na účet ČSAR).

Vyplněný tiskopis včetně všech náležitostí zašle tanečník doporučenou poštou nebo osobně
doručí na sekretariát ČSAR a to do 30‐ti dnů od změny klubu.
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2.4

Kluby musí zaslat výboru jména a podpisy funkcionářů, kteří jsou oprávněni podepisovat
za klub doklady v přestupním řízení. Pokud orgánu činném v přestupním řízení takové
vyjádření klub k dispozici neposkytne, přestup se projedná bez souhlasu mateřského oddílu.

2.5

Vedoucí klubů jsou povinni informovat nové zájemce o vstup do svého klubu o povinnosti
oznámení přestupu na sekretariát ČSAR do 30‐ti dnů, pokud byli již registrováni v jiném
klubu.(popř. si vedoucí klubů vyžádají písemné vyjádření zájemce, že nebyl registrován
v jiném klubu). Pokud vedoucí tak neučiní a revizní komise na žádost mateřského oddílu
zjistí, že mají v tréninku zařazeny závodníky, kteří nemají vyřízeny náležitosti přestupu,
uhradí přestupní poplatek za takového závodníka z klubových prostředků a to do 14‐ti dnů
od zjištění této skutečnosti. Pokud tak neučiní, bude pro tento klub vyjádřen výborem ČSAR
zákaz přijímání nových členů na základě přestupu na dobu 1 roku. Zájemce o přestup je
povinen předložit písemný souhlas s podpisem a razítkem mateřského oddílu u cílového
oddílu a zároveň uskutečnit přestup nejpozději do 30‐ti dnů. Cílový oddíl je povinen si
zkontrolovat souhlas mateřského oddílu, pokud tak neučiní, vystavuje se sankcím dle
Přestupního řádu za jeho porušení.

2.6

Datum podpisu a schválení přestupu musí být shodné s termínem veškerého finančního
i jiného vyrovnání v mateřském klubu.

2.7

Svaz eviduje a zakládá přestupní lístky a kontroluje správnost vyplnění soutěžního průkazu s
porovnáním s přestupním lístkem na kterékoliv soutěži v průběhu roku.

2.8

Není‐li stanoveno mateřským oddílem jinak, nesmí se tanečník po dobu tří měsíců od data
schválení přestupu VV ČSAR účastnit kterékoli soutěže v akrobatickém rock and rollu.

2.9

Sporné případy v otázce správné registrace člena při účasti na soutěžích za starý klub resp.
za nový klub, může vyřešit výbor ČSAR a rozhodnout o aktuální registraci člena.

3. Rozhodování o přestupu
3.1

3.2

3.3

Výbor žádost o přestup neprojedná:
3.1.1

Byla‐li podána mimo stanovenou dobu (viz. 1.5).

3.1.2

Nemá‐li některou náležitost.

3.1.3

Směřuje‐li do klubu, vůči němuž byl vysloven zákaz přestupů.

Výbor žádost o přestup schválí:
3.2.1

Pokud jsou všechny náležitosti a formality v pořádku.

3.2.2

Pokud byl naplněn tento přestupní řád.

3.2.3

Přestupu nebrání jiné závažné skutečnosti.

Výbor žádost o přestup zamítne, nejsou‐li splněny podmínky pro schválení.
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4. Rozhodování o hostování
4.1

Na základě dohody mezi kluby lze tanečníka s jeho souhlasem uvolnit na hostování v jiném
klubu a to na dobu, která nepřesahuje délku jednoho roku. Hostování je možno se
souhlasem mateřského klubu, klubu, v němž tanečník hostuje a tanečníka prodloužit
na základě podání nové žádosti. Hostování lze ukončit dohodou všech partnerů před
uplynutím sjednané doby.

4.2

Hostování je oprávněn výbor schválit i přes nesouhlas mateřského klubu jde‐li o tanečníka,
kterému závažné okolnosti nedovolují pravidelně navštěvovat mateřský oddíl (změna
bydliště, školy, zaměstnání, ...).

4.3

Hostování tanečníka lze předčasně ukončit písemnou dohodou obou klubů a tanečníka.

5. Oznámení o rozhodnutí
5.1

Výbor projedná žádost v nejkratší možné době, nejdéle však na prvním zasedání
po doručení žádosti.

5.2

Výbor své rozhodnutí písemně oznámí účastníkům přestupního řízení.

6. Odvolání proti rozhodnutí výboru o přestupu
6.1

Účastníci přestupního řízení se mohou proti rozhodnutí výboru odvolat písemně do 14 dnů
od doručení rozhodnutí na sekretariát ČSAR k nejbližší VH.

6.2

K odvolání je potřeba přiložit doklad o zaplacení poplatku z odvolání dle finančního řádu
ČSAR. Odvolání nemá odkladný účinek.

7. Přestupné
7.1

Za přestup uhradí nový klub mateřskému klubu přestupné podle vzájemné dohody, avšak
maximálně ve výši stanovené finančním řádem.

7.2

Stanovení výše přestupného ‐ obecná ustanovení
7.2.1

Při stanovování výše přestupného se vychází ze základní sazby stanovené finančním
řádem pro konkrétní kategorie.

7.2.2

Základní sazba je navýšena podle nejlepšího výsledku tanečníka na závodech
za poslední 3 roky od data podání žádosti o přestup.(dále jen nejlepší výsledek).

7.2.3

Jako nejlepší výsledek, je ve smyslu tohoto řádu považován ten, na jehož základě je
navýšení základní sazby nejvyšší.

7.2.4

Navýšení základní sazby se za jednotlivé dosažené výsledky nesčítají. Směrodatný je
pouze nejlepší výsledek.

7.2.5

Základní sazba je dána finančním řádem. Navýšení za nejlepší výsledek je stanoveno
dle kategorie, ve které tanečník dosáhl právě tohoto nejlepšího výsledku. Je tedy
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lhostejno zdali se při ohlášení přestupu nachází stále v této soutěžní kategorii, nebo
je již závodníkem kategorie jiné.
7.2.6

Přestupuje‐li celý pár tanečníků, stanovuje se výše přestupného pro každého
tanečníka zvlášť podle jeho nejlepšího výsledku. Je lhostejno zdali dosáhli tohoto
nejlepšího výsledku tanečníci společně či nikoliv. Kategorie, nejlepší výsledek a z toho
plynoucí výše přestupného se může u obou tanečníků z páru lišit.

7.2.6.1

7.3

Výjimka – přestupní poplatek se nehradí v případě změny bydliště, školy
závodníka na vzdálenost nad 70 km od původního bydliště závodníka.

Přestup tanečníků kategorií Děti, C, Dívčí formace (a dalších kategorií, které nejsou v tomto
řádu výslovně uvedeny).
7.3.1

V případě, že se tanečník nezúčastnil za poslední 3 roky od data podání žádosti
o přestup žádné soutěže pořádané ČSAR, nevzniká mateřskému klubu nárok
na vyplacení přestupného.

8. Společná a závěrečná ustanovení
8.1

Všechna podání, vyjádření a potvrzení, která při ohlašování přestupu, hostování,
prodloužení a předčasném ukončení hostování, při podání odvolání apod. činí mateřský
klub a nový klub, musí obsahovat jména a funkce podpisujících se funkcionářů a razítko
klubu. Jinak jsou neplatná a orgány činné v přestupním řízení je neprojednají.

8.2

Přestupní náležitosti může za tanečníka, který je předepsaným způsobem podepsal, odesílat
i předávat adresátu kdokoli. Orgány činné v přestupním řízení neprojednávají spory vzniklé
z těchto vztahů. Má se za to, že co bylo učiněno, učinil tanečník.

8.3

Lhůty uvedené v tomto přestupním řádu jsou splněné, byla‐li písemnost prokazatelně
(podací lístek pošty) podána nejpozději v poslední den lhůty a je‐li tímto dnem sobota,
neděle nebo státem uznaný svátek, v nejbližší následující pracovní den.

8.4

V přestupním řízení se neuznávají žádné závazky ze smluv o přestupech a hostování mezi
kluby. Veškeré změny registrace musí být provedeny výhradně podle přestupního řádu,
případně dalších předpisů ČSAR.

8.5

Porušování ustanovení tohoto přestupního řádu, jejich obcházení, jakož i jednání proti
pravidlům sportovní morálky je nepřípustné a podléhá sankcím (kap. 9).

8.6

Přestup či hostování bude potvrzeno razítkem a podpisem včetně datem uznaného
přestupu sekretariátem svazu ve startovním průkazu v kolonce "Členství klubu".

9. Sankce
9.1

Nedodržení stanovených postupů ze strany tanečníka bude postihnuto zákazem taneční
činnosti na dobu 2 let od doby prokázání přestupku.

9.2

Nedodržení stanovených postupů ze strany nového oddílu bude postihnuto:
9.2.1

Pokutou ve výši dle finančního řádu ČSAR ve prospěch svazu.
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9.3

10.

9.2.2

Pokutou ve výši dle finančního řádu ve prospěch mateřského klubu.

9.2.3

Postihem dle bodu 2.5.

Nedodržení stanovených postupů ze strany mateřského klubu bude postihnuto:
9.3.1

Pokutou ve výši dle finančního řádu ve prospěch svazu.

9.3.2

Pokutou ve výši dle finančního řádu ve prospěch dotyčných tanečníků.

Platnost

10.1 Tento přestupní řád vstupuje v platnost dnem 9. 3. 2015.
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