
PRESTUPOVÝ PORIADOK SZOŠ

Prestupový poriadok SZOŠ stanovuje podmienky, za ktorých sa uskutočňujú zmeny (prestupy a hosťovania)
oddielovej – klubovej (ďalej len oddielovej) príslušnosti pretekárov – členov oddielov a klubov Slovenského
zväzu orientačných športov. Tento poriadok nadväzuje na Registračný poriadok SZOŠ, stanovujúci podmienky
registrácie pretekárov.

A. Základné ustanovenia

Čl. 1 Pretekár môže v jednej sezóne v príslušnom odvetví (OB, LOB, CO)  v súťažiach riadených SZOŠ
štartovať len za jeden oddiel (klub) - buď za materský oddiel alebo v hosťujúcom klube.

Čl. 2.1 Prestup je zmena registrácie pretekára z oddielu do oddielu.

Čl. 2.2 Hosťovanie je forma zmeny oddielovej príslušnosti bez toho, aby sa zmenila registrácia v materskom
klube.

Čl. 3 Hosťovanie nemení registráciu pretekára a musí mať vždy určený dátum ukončenia. Po tomto dátume
pretekár môže štartovať znovu za materský oddiel (v zmysle čl. 1). Hosťovanie je platné, ak oba
zainteresované oddiely potvrdia hosťovací lístok, ktorý sa tak stane prílohou registračného preukazu.
Nový oddiel (klub) je povinný oznámiť písomne príslušnej sekcii SZOŠ dohodnuté hosťovania v
každom odvetví. Oznámenie musí obsahovať: meno hosťujúceho, nové registračné číslo, dátum
hosťovania (od - do).
Registračné číslo pre hosťujúceho pretekára je v tvare XXX 9999, kde XXX je identifikačná skratka
oddielu v ktorom hosťuje  9999 je štvormiestne číslo. Prvé dve číslice sú zhodné s posledným
dvojčíslom roku narodenia pretekára a druhé dve znamenajú poradové číslo hosťujúceho pretekára v
oddieli. U mužov je hodnota tretej číslice 4 (napr. XXX 9941), u žien je hodnota tretej číslice 9 (napr.
XXX 9991).

Čl. 4.1 Ktorákoľvek lehota, stanovená týmto poriadkom, bola dodržaná, ak dátum poštovej pečiatky na
odoslanej zásielke je najneskôr posledný deň lehoty.

Čl. 4.2 Ak pripadne posledný deň lehoty na sobotu, nedeľu, či sviatok, automaticky sa zaň pokladá najbližší
nasledujúci pracovný deň.

Čl. 5.1 Pretekár môže ohlásiť prestup v prestupových termínoch od 1. do 31. marca a od 15. októbra do 15.
novembra.

Čl. 5.2 Hosťovanie sa ohlasuje spravidla v prestupových termínoch od 1. do 31. marca a od 15. októbra do 15.
novembra, najneskoršie však 24 hodín pred prvým štartom dotyčného pretekára v sezóne v príslušnom
druhu športovej orientácie.

Čl. 5.3 Ak pretekár v sezóne už štartoval v športovom odvetví v ktorom chce hosťovať za iný klub, hosťovanie
sa neuzná.

Čl. 5.4 Zvláštnym prípadom v niektorých druhoch športovej orientácie je mimoriadne hosťovanie. Mimoriadne
hosťovanie platí iba pre súťaže štafiet a jeho výklad upravujú Vykonávacie predpisy príslušnej sekcie
SZOŠ.

Čl. 6 Ak ohlási pretekár prestup (prestupy) do viac ako jedného oddielu, prestupy sa neregistrujú.

Čl. 7.1 Ohlásený prestup môže pretekár odvolať do konca prestupového termínu.

Čl. 7.2 Každý správne ohlásený prestup bude registrovaný.



B. Ohlásenie prestupu a jeho náležitosti

Čl. 8 Pretekár, ktorý chce prestúpiť do iného oddielu, musí toto oznámiť príslušnej sekcii alebo poverenému
pracovníkovi SZOŠ tak, že jej doporučene pošle tlačivo „Ohlásenie prestupu“ (je súčasťou tohoto
poriadku), v ktorom je uvedený jeho podpis, dátum podpisu, pôvodný a nový oddiel s uvedením súhlasu
oboch oddielov.

Čl. 9 Spolu s tlačivom „Ohlásenie prestupu“ je pretekár povinný poslať na sekretariát SZOŠ:
1) Svoj registračný preukaz, alebo oznámenie o tom, prečo nemôže preukaz poslať.
2) Doklad, alebo oznam o spôsobe zaplatenia prestupového poplatku.

C. Registrácia prestupu

Čl. 10 Ohlásený prestup registruje poverený pracovník SZOŠ. Tento zapíše do registračného preukazu
pretekára nové registračné číslo a dátum, od ktorého toto číslo platí. Tento zápis potvrdí svojim
podpisom a pečiatkou.

Čl. 11 Informácie o prestupoch sa súhrnne uverejnia v spravodaji SZOŠ – INFOB-e.

D. Záverečné ustanovenia

Čl. 12 Výklad tohoto prestupového poriadku podáva príslušná sekcia SZOŠ, zmeny a doplnky schvaľuje
Predsedníctvo SZOŠ, príp. ním poverená komisia/sekcia.

Čl. 13 Sporné prípady rieši príslušná sekcia SZOŠ. Opakovane ohlásený prestup (po minimálne 12 mesiacoch)
sa registruje bez ďalšieho riešenia.

Čl. 14 Tento prestupový poriadok platí od 1. 3. 2003 a ruší platnosť doteraz používaných prestupových
poriadkov.



Slovenský zväz orientačných športov, Junácka 6, 832 80 Bratislava

OHLÁSENIE PRESTUPU
v orientačných športoch

Meno: ........................................................  narodený(á): .......................... v ...................................................

adresa: .................................................................................................................................................................

registračné číslo: .......................................                     číslo člen. preukazu: ...................................

hlási prestup

z oddielu (klubu): .............................................................................................................................................

do oddielu (klubu): ............................................................................................................................................

podpis športovca: ............................................................                 dátum: .............................................

Zdôvodnenie:

Potvrdenie klubu do ktorého športovec prestupuje: .........................................................................................
dátum, pečiatka, podpis vedúceho klubu

Nové registračné číslo: ...............................

Vyjadrenie materského klubu: * súhlasíme - nesúhlasíme (* nehodiace sa škrtnúť)

dátum, pečiatka, podpis vedúceho klubu: ........................................................................................................

Pozn. Tlačivo zasielajte spolu s dokladom o zaplatení poplatku za prestup, registračným preukazom (alebo
oznámenie prečo nemôže byť preukaz poslaný) doporučene na adresu sekretariátu SZOŠ!


