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Článok I.
ÚVODNÉ USTANOVENIA
Prestupový poriadok ustanovuje pravidlá prestupov a hosťovaní individuálnych členov
(ďalej iba “pretekár”) Slovenskej triatlonovej únie (ďalej iba „STÚ“) z jedného klubu STÚ
do iného klubu STÚ.
Článok II.
PRESTUPY
Prestupové termíny pretekárov STÚ:
- riadne prestupové termíny na prestup, a hosťovanie je:
- jarný od 1. apríla do 15. apríla príslušného kalendárneho roka,
- jesenný od 1. novembra do 15. novembra príslušného kalendárneho roka.
- riadny prestupový termín študentov do miesta štúdií - najneskôr do 30 kalendárnych
dní od nástupu na štúdium, resp. najneskôr do 30 kalendárnych dní od ukončenia štúdia.
- mimoriadny prestupový termín - obdobie čas mimo „riadneho" prestupového termínu.
Článok III.
HOSŤOVANIE

3.1. VV STÚ rozhodne o hosťovaní, ak:
a) s hosťovaním súhlasí materský klub a boli splnené všetky podmienky podľa tohto
poriadku.
b) ak ide o hosťovanie študenta a sú splnené všetky náležitosti. Hosťovanie platí do
konca denného štúdia na príslušnej škole pre daný školský rok.
3.2. Hosťovanie sa zásadne povoľuje na konkrétne obdobie; od hosťovania na jediné preteky
(na jeden deň) až po hosťovanie na celú sezónu. V prípade študenta sa hosťovanie
povoľuje na maximálne jeden školský rok.
3.3. Prestupový termín sa nevzťahuje na hosťovanie študenta v mieste štúdií. Akceptuje sa
akýkoľvek termín po doručení potvrdenia o návšteve školy.

Článok IV.
POPLATKY

4.
Poplatky pri prestupoch
4.1. Prestup a opakovaný prestup v riadnom termíne:
5 eur
- všetky žiacke kategórie
10 eur
- J, Jy, D, Dy
20 eur
- M, Ž, V
4.2. Prestup mimo riadny termín:
70 eur
- aktívny pretekár, všetky kategórie
4.3. Odvolanie sa proti rozhodnutiu o prestupe:
10 eur
- J, Jy, D, Dy, žiacke kategórie
15 eur
- M, Ž, V
4.4. Poplatok za urýchlené rozhodnutie VV STÚ v riadnom prestupovom termíne sa zvyšuje
o 50% príslušného poplatku.
4.5. Podmienkou na prerokovávanie žiadosti o prestup je úhrada príslušného poplatku.
4.6. Poplatky za prestup je možné uhradiť:
- prevodom na účet STÚ: SK7602000000000065938112,
- resp. prostredníctvom platobnej brány STÚ.
Poplatky pri hosťovaní
4.7. Hosťovanie v riadnom termíne:
4.8.
4.9.
4.10.
4.11.

5 eur
- žiaci
10 eur
- J, Jy, D, Dy
20 eur
- M, Ž, V
Hosťovanie mimo riadneho termínu: 10 eur
- žiaci
20 eur
- J, Jy, D, Dy
30 eur
- M, Ž
Hosťovanie študenta v mieste štúdií:
5 eur
- J, Jy, D, Dy
10 eur
- M, Ž
Podmienkou pre prerokovávanie žiadosti o hosťovanie je úhrada príslušného poplatku.
Poplatky za hosťovanie je možné uhradiť:
- prevodom na účet STÚ: SK7602000000000065938112,
- resp. prostredníctvom platobnej brány STÚ.
Článok V.
PRECHODNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

5.1. Použité skratky:
M
- muži,
Ž
- ženy,
V
- veteráni a veteránky,
J, Jy, D, Dy
- juniori, juniorky, dorastenci, dorastenky.
5.2. Výklad tohto poriadku vykonáva VV STÚ. Zmeny a doplnky tohto poriadku schvaľuje
konferencia STÚ.
5.3. Doteraz platný Prestupový poriadok STÚ prestáva platiť dňom schválenia tejto smernice.
5.4 Prestupový poriadok nadobúda platnosť a účinnosť dňa 12. 01. 2019.

