Přestupní řád TJJ LUCKY Drásov
Platnost od 1.1.2021
I.
Účastníky přestupního řízení jsou:
a) jezdec
b) subjekt ČJF za který je jezdec nebo byl registrován, (dále jen mateřský subjekt)
c) subjekt ČJF do něhož hlásí jezdec přestup
V případě přestupu jezdce, který do dne odeslání žádosti o přestup nedosáhl 18 let věku, je
třeba souhlasu alespoň jednoho zákonného zástupce.
Mateřský subjekt může požadovat výchovné za svého jezdce jen v případě, že je člen za svůj
mateřský subjekt registrován nejméně 12 měsíců.
II.
Výchovné
Mateřský subjekt může na novém subjektu či jezdci požadovat zaplacení výchovného jako
příspěvek na vyrovnání nákladů vynaložených mateřským subjektem na výchovu jezdce.
Výchovné se nepožaduje v případě, že jezdec ukončí svoji aktivní činnost v jezdeckém sportu.
Mateřským subjektem požadované výchovné může zaplatit nový subjekt, jezdec nebo třetí
osoba. Výchovné je zaplaceno dnem připsání dohodnuté nebo stanovené částky na účet
mateřského subjektu nebo předáním této částky v hotovosti.
III.
Poplatky:

Základní výchovné za období započatého kalendářního roku (bez ohledu na
věkovou kategorii jezdce, ale s ohledem na výkonnost jezdce)
500,- jezdec/ rok
1000,- jezdec s účastí na národních závodech, jezdec s licencí/rok (počítá se od doby
kdy začal na národních závodech startovat)
1500,- jezdec s účastí na mezinárodních závodech/rok (počítá se od doby kdy začal na
mezinárodních závodech startovat)

IV.
Hostování
Jezdci mohou startovat v mistrovských soutěžích pouze za subjekt, za který jsou registrování
v ČJF (uvedeno v licenci jezdce). V nemistrovských soutěžích pořádaných ČJF může jezdec
pouze se souhlasem mateřského subjektu startovat na jiném koni, než je kůň mateřského
subjektu. Pokud dojde ke startu jezdce bez souhlasu mateřského subjektu, podléhá tento
jezdec disciplinárnímu řízení mateřského subjektu, který jej může potrestat zastavením
sportovní činnosti až na jeden rok.
V.
Odvolání
Každý z účastníků přestupního řízení je oprávněn podat odvolání proti rozhodnutí mateřského
subjektu. K odvolání je nutno doložit doklad o zaplacení poplatku za odvolání
Poplatek za odvolání proti rozhodnutí o přestupu – 1000,- Kč
Bylo-li odvolání vyhověno, nebo bylo-li vzato zpět před jeho projednáváním, poukázaný
poplatek se vrací. V ostatních případech propadá ve prospěch mateřského subjektu.
V Drásově dne 1.1.2021

