SLOVENSKÁ ASOCIÁCIA PRETLÁČANIA RUKOU
SLOVAK ARMWRESTLING ASSOCIATION

Registračný a prestupový poriadok

Článok I. Všeobecné ustanovenia
1. Tento poriadok upravuje záväzné pravidlá registrácie športovcov Slovenskej asociácie
pretláčania rukou podmienky zmeny v registrácii ako aj spôsoby zrušenia registrácie
športovca.
2. Poriadok ďalej upravuje podmienky prestupu športovca, podmienky pre hosťovanie.
3. Smernica upravuje členské poplatky a štartovné na súťaže organizované SAPR.
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Článok II. Registračný poriadok
1. Športovci, ktorí sa chcú zúčastňovať športových súťaží, musia:
a) alebo byť registrovaní v zmysle stanov Slovenskej asociácie pretláčania rukou (SAPR)
v zmysle tu uvedeného spôsobu registrácie s rešpektovaním príslušných asociačných
stanov.
b) alebo musia byť akceptovateľní v zmysle schválených propozícií uvedenej súťaže.
2. Účelom je zabezpečiť regulárnosť športových súťaží. Asociačné orgány SAPR si vedú
evidenciu pretekárov, čo v podstate predstavuje športovú registráciu. Formálne sa to realizuje
uvedením v štartovnej ( prezenčnej ) listine súťažiacich.

Článok III. Základné ustanovenia registračného poriadku
1. Športovou registráciou sa rozumie spôsob, akým sa zisťuje a preukazuje príslušnosť športovca
k určitému oddielu, klubu a tiež spôsobilosť pre účasť športovca v súťažiach v pretláčaní
rukou - armwrestlingu.
2. Podmienkou registrácie je platné členstvo v príslušnom asociačnom orgáne (SAPR)
3. Športovec môže byť zaregistrovaný len za jeden oddiel, klub.
4. Pre registráciu cudzieho štátneho príslušníka je potrebné vyjadrenie príslušného zahraničného
športového orgánu. Netýka sa to tých, ktorí preukázateľne začali cvičiť na území SR.
5. V prípade účasti na športových akciách podľa bodu b) predchádzajúceho článku sa príslušnosť
a spôsobilosť preukazuje propozíciami zvlášť určeným spôsobom príslušnej súťaže ( OP, pas a
pod.).
6. Zmeny v registrácii sa vykonávajú v prípade:
a) prestupu športovca do iného oddielu, klubu
b) zániku oddielu, klubu.
7. Zrušenie registrácie v SAPR je možné vykonať, ak pôjde o tieto prípady:
a) zrušenie registrácie na návrh športovca alebo materského oddielu,
klubu, vyžaduje sa písomná forma
b) zánikom členstva v zmysle príslušných zväzových stanov
c) automaticky, ak sa príslušný športovec v priebehu dvoch rokov nezúčastní žiadnej
športovej akcie SAPR.
8. Športovec, ktorému bola zrušená registrácia na jeho žiadosť, môže byť znovu zaregistrovaný
za iný oddiel, klub najskôr za jeden rok, ak nemá k tomu súhlas materského oddielu. Zároveň
zaniká jeho príslušnosť k pôvodnému oddielu, klubu priznovu zaregistrovaní. Právo
materského oddielu zaniká nastúpením športovca znova zaregistrovaním do iného oddielu,
klubu až po uplynutí osemnástich mesiacov. V prípade, že dôjde ku vzájomnej dohode ( môže
to byť podmienené finančným vyrovnaním, napr. úhradou za výchovné a pod.) táto lehota
nemusí byť dodržaná.
9. Športovec, ktorému bola registrácia zrušená z iniciatívy oddielu, klubu môže byť znovu
zaregistrovaný za iný oddiel, klub najskôr v lehote jedného roka a to podľa prestupového
poriadku.
10. V prípade znovu zaregistrovania sa postupuje ako v prípade prvej registrácie.

Článok IV. Register športovcov
1. Klub každoročne vždy v termíne do 30.9. príslušného roka zasiela generálnemu sekretárovi
SAPR matriku športovcov. Matrika športovcov sa skladá z aktívnych športovcov, t.j.
športovcov, ktorí štartovali aspoň na 3 súťažiach, ktoré sú oficiálnymi súťažami SAPR
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v termíne od 1.10 do 30.9. nasledujúceho roka. Kluby zasielajú údaje v znení: Meno
a priezvisko športovca, rodné číslo, dátum narodenia, štátna príslušnosť, ulica, číslo , mesto,
krajina, športové odvetvie, IČO klubu, názov klubu, dátum poslednej úhrady členského
príspevku a dátum poslednej účasti na súťaži.
2. Kluby, ktoré si svoju povinnosť v stanovenej lehote nesplnia budú riešené disciplinárnym
poriadkom. Návrh na riešenie podáva generálny sekretár na základe kontroly doručenia údajov
v príslušnom roku.

Článok V. Prestupový poriadok
1. Zmeny príslušnosti k športovému kolektívu (oddiel, klub) sa riešia v zmysle prestupového
poriadku. Nutné je pri tom prihliadať k záujmom a potrebám jednak športových oddielov,
klubov ako aj k odôvodneným záujmom a potrebám športovca a dbať na to, aby prestupy
nenarušili regulárnosť súťaží organizovaných SAPR.
2. Prestupový poriadok má zamedziť nekorektnému štartu športovca za viac oddielov, klubov
súbežne a nekorektnému štartu za jeden oddiel, klub v niekoľkých nadradených majstrovských
a súťažiach v jednom súťažnom období, respektíve má zamedziť neodôvodnenému striedaniu
príslušnosti k oddielom, klubom.
3. Základná filozofia spočíva v tom, že pretekár môže prestúpiť do iného oddielu, klubu iba
v prípade súhlasu materského oddielu, klubu, a materský oddiel, klub má právo žiadať
finančnú náhradu za výchovu alebo materiálne zabezpečenie, ale iba v prípade, že pretekár bol
jeho kmeňovým členom minimálne 12 mesiacov.

Článok VI. Základné ustanovenia prestupového poriadku
1. Tento prestupový poriadok rieši otázku prestupov jednak kmeňových členov oddielu, klubu a
tiež aj hosťujúcich členov oddielu, klubu do iného oddielu, klubu.
2. Prestupy rozlišujeme:
a) formou zmeny kmeňovej príslušnosti
Forma zmeny kmeňovej príslušnosti znamená úplné zrušenie všetkých väzieb k
pôvodnému oddielu, klubu a nadobudnutie väzby k novému oddielu, klubu ako k
materskému oddielu, klubu.
b) formou hosťovania
Forma hosťovania znamená zachovanie určitých väzieb k pôvodnému oddielu, klubu a
je časovo ohraničená. Platí len so súhlasom materského oddielu, klubu.
3. Ak príjme športovec v súvislosti s prestupom prostriedky v akejkoľvek forme v rozpore s
platnými zákonmi, bude prestup zamietnutý a športovec a ostatní vinníci budú disciplinárne
potrestaní. Takisto, ak príjme pôvodný oddiel, klub prostriedky v akejkoľvek forme v rozpore
s platnými zákonmi, bude prestup zamietnutý vinníci budú disciplinárne potrestaní. Jednotlivé
čiastky za prestup sa stanovujú zásadne dohodou medzi zainteresovanými stranami (športovec,
materský oddiel, klub a nový oddiel, klub).
4. Pri realizácii prestupu sú zainteresované strany povinné dodržiavať platné právne normy a
tento prestupový poriadok. Pri tom je ich povinnosťou obsah a podmienky dohody ohlásiť
SAPR. V opačnom prípade SAPR prestup neberie do úvahy a môže z neho vyvodiť patričné
dôsledky. SAPR vykonáva pritom hlavne kontrolnú funkciu.
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Článok VII. Podmienky pre prestup
1. Športovec môže žiadať o prestup len vtedy, ak je v materskom oddieli, klube evidovaný
najmenej 12 mesiacov. Táto lehota sa nevyžaduje u prestupov v zmysle tohto článku bod č.3.
2. Prestupy možno realizovať iba:
a. k 31.5. bežného roka
b. k 30.11. bežného roka
a iba do jedného klubu, oddielu.
3. Športovec, ktorý zmenil bydlisko, nastúpil, či ukončil štúdium, môže realizovať prestup aj
mimo uvedených termínov. Podmienkou je, aby tieto skutočnosti nastali minimálne 2 mesiace
pred riadnym prestupovým termínom..

Článok VIII. Ohlasovanie prestupu
1. Športovec vyplní tlačivo „ohlasovanie prestupu“, vlastnoručne ho podpíše a doručí, odošle na
príslušné kluby, t.j. materský a nový.
2. Materský oddiel aj nový oddiel vyjadria samostatne svoje stanoviská k prestupu v zmysle
tohto prestupového poriadku a odošlú tlačivo na SAPR
3. V prípade súhlasného stanoviska oboch klubov materského i nového sa takto platný prestup sa
zaregistruje v zmysle Registračného poriadku.

Článok XI. Podmienky pre hosťovanie
1. Hosťovanie umožňuje štart športovca za iný klub, oddiel bez straty príslušnosti k materskému
oddielu, klubu.
2. Platnosť hosťovania je bezpodmienečná. V dobe hosťovania môže športovec štartovať len za
ten klub, do ktorého má udelené hosťovanie.
3. Hosťovanie je možné udeliť len so súhlasom materského klubu. Táto skutočnosť sa vyznačí
v platnej registrácii športovca v kolónke označujúcej klubovú príslušnosť heslom
„hosťovanie“ predsedom klubu.
4. Materský klub, športovec i klub, do ktorého sa hosťovanie uskutočňuje, nahlási realizáciu
hosťovania na SAPR vyplnením a zaslaním tlačiva „ohlásenie prestupu“ s vyznačením, že sa
jedná o hosťovanie časovo obmedzené, alebo neobmedzené.
5. Doba hosťovania môže byť:
a) časovo neobmedzená – avšak minimálne 10 mesiacov. V tomto prípade je pri zázname
o hosťovaní uvedený len dátum počiatku hosťovania.
b) časovo obmedzená – avšak minimálne 10 mesiacov. V tomto prípade materský oddiel,
klub súčasne s udelením hosťovania uvedie aj dátum ukončenia hosťovania.
6. Hosťovanie sa môže uskutočniť vzhľadom k bežnému kalendárnemu obdobiu ľubovoľne.
7. Zrušenie hosťovania udeleného na dobu neobmedzenú, môže materský klub urobiť
kedykoľvek, nie však skôr ako za 10 mesiacov po udelení. Zrušenie hosťovania so skorším
dátumom než 10 mesiacov nadobúda platnosť až po uplynutí uvedenej doby po udelení.
Hosťovanie udelené na časovo obmedzenú dobu nie je možné predčasne zrušiť.
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Článok X. Osobitné ustanovenia
1. Prípady, ktoré nie sú uvedené v tomto prestupovom a registračnom poriadku rieši podľa ich
povahy:
a) hlavný rozhodca súťaže
b) výkonný výbor Slovenskej asociácie pretláčania rukou.
2. Poplatky v SAPR
a) registračný poplatok 100 € (ročný) pri prvej registrácii klubu do SAPR.
b) členský príspevok do SAPR je povinný platiť člen SAPR v sume a termíne schválených
konferenciou SAPR
c) štartovné športovca, ktorý je členom SAPR na súťažiach organizovaných SAPR je
osobitne stanovené na juniorov a osobitne na seniorov, pričom konkrétna suma je
schválená výkonným výborom na príslušný rok
d) Štartovné na mieste konania súťaže bez registrácie/členstva v SAPR je stanovená
výkonným výborom na príslušný rok
e) protest na súťaži – suma je stanovená výkonným výborom na príslušný rok

Článok X. Záverečné ustanovenia
1. Tento poriadok prerokoval a schválil výkonný výbor SAPR na svojom riadnom
zasadnutí dňa: 14.12.2018
2. Tento poriadok nadobúda platnosť dňom jeho schválenia výkonným výborom SAPR s
účinnosťou od 14.12.2018
3.

Zmeny v registračnom a prestupovom poriadku je možné vykonať len po
predchádzajúcom schválení konferenciou SAPR.

Na Donovaloch dňa: 14.12.2018

Ján Gemánus
Prezident SAPR

