Přestupní řád spolku Start Lobkovice,z.s.
(dále jen „přestupní řád“)

I.

Preambule

1. Tento přestupní řád stanový podmínky a pravidla spolku Start Lobkovice, z.s. (dále jen
„spolek“), za nichž jsou členové spolku oprávněni přestupovat do jiných softballových oddílů
registrovaných u České softballové asociace (dále jen „ČSA“) či do těchto hostovat.
2. Při přestupech a hostováních jsou spolek a jeho členové vázáni Přestupním řádem České
softballové asociace, který tvoří přílohu tohoto přestupního řádu.
3. Každý člen spolku má právo požádat o přestup či hostování do jiného softballového oddílu
registrovaného u ČSA.
4. Přestup je přechod hráče z jednoho oddílu do druhého, provedený podle pravidel tohoto
přestupního řádu a spojený se změnou registrace.
5. Hostování (dočasná změna hráčské příslušnosti) je časově omezený start v jiném než
mateřském oddíle, a to bez změny registrace.
Hostování se dle typu rozlišuje na –
a) Hostování se souběžným startem – hráč může hrát za mateřský i nový oddíl (HS –
hostování se souběžným startem, H22 – hostování hráčů do 22 let)
b) Hostování bez souběžné startu – hráč může hrát pouze za nový oddíl (HK – hostování
klasické,) Podrobnosti viz. Přestupní řád ČSA bod. IV. Pravidla pro hostování.

II.

Pravidla pro přestupy

1. Při přestupu člena spolku do jiného oddílu je přestupující člen i spolek povinen řídit
se Přestupním řádem ČSA.
2. Spolek může od nového oddílu požadovat za svého hráče odstupné.
3. Výše odstupného za přestup je stanovena na základě dohody mezi spolkem a novým
oddílem. Za spolek při tomto vyjednávání vystupuje Výkonný výbor.
4. Spolek je oprávněn požadovat odstupné ve výši stanovené Přílohou přestupního řádu
ČSA – Klíč pro stanovení finančních náhrad za výchovné.

III.

Pravidla pro hostování

1. Při hostování člena spolku do jiného oddílu je hostující člen i spolek povinen řídit se
Přestupním řádem ČSA.
2. Hostující člen spolku má shodná práva a povinnosti jako člen nehostující, která
vyplívají ze stanov spolku a z dalších interních předpisů spolku schválených valnou
hromadou.

3. Hostující člen spolku je povinen hradit ve prospěch spolku roční příspěvky, jejichž
výše se řídí Příspěvkovým řádem spolku.
4. Hráč hostující do spolku Start Lobkovice, z.s. má právo využívat sportovní zázemí
spolku a povinnost platit příspěvky dle Příspěvkového řádu spolku.
5. Hostující člen spolku bez souběžného startu je povinen odpracovat 1/3 brigádnických
hodin schválených výkonným výborem Spolku.
IV.

Závěrečná ustanovení
1. Tento přestupní řád byl schválen Valnou hromadou spolku dne12.12.2018 a
okamžikem schválení nabývá účinnosti.
V Praze dne12.12.2018

