Registrační a přestupní řád
Českého svazu koloběhu z.s.
I.
ÚVODNÍ USTANOVENÍ
1) Základní podmínky pro vznik členství určují Stanovy Českého svazu koloběhu (ČSK), tento Řád
upřesňuje postupy uvedené ve stanovách.
II.
VZNIK ČLENSTVÍ
1) Členství v ČSK vzniká podáním žádosti a splněním podmínek daných Stanovami a tímto řádem.
2) Žádost o členství se podává výhradně elektronicky prostřednictvím webového portálu
www.ceskykolobeh.cz/portal (dále jen portál).
III.
UŽIVATELSKÝ ÚČET
1) Každý člen ČSK i žadatel o členství si musí zřídit na portálu vlastní uživatelský účet s jedinečným
uživatelským jménem, jehož prostřednictvím:
a. podává žádost o členství v ČSK,
b. prodlužuje řádné členství na další rok,
c. žádá o závodní licenci Rollo ligy,
d. provádí volbu klubu, za který bude registrován v každém roce.
2) Komunikace s členy je vedena přednostně elektronicky prostřednictvím emailu, proto každý člen
sám odpovídá za to, že emailová adresa evidovaná v uživatelském účtu je platná a aktuální.
3) Účet pro členy mladší 18 let spravuje jejich zákonný zástupce.
4) Zřízení uživatelského účtu a většinu operací s účtem mohou za členy ČSK, kteří jsou členy klubů
registrovaných v ČSK (kluboví členové), provádět oprávnění zástupci jejich klubů prostřednictvím
svých uživatelských účtů.
5) Samotné založení uživatelského účtu nezakládá členství v ČSK, to vzniká až první úspěšnou
registrací.
IV.
REGISTRACE
1) Každý řádný člen ČSK musí každý rok potvrdit svůj zájem o členství a závodní činnost provedením
elektronické registrace. Registrační období trvá od 1. ledna do termínu stanoveného
předsednictvem. Pokud předsednictvo termín nestanoví, končí registrační období 14 dní před
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prvními závody Rollo ligy.
Registraci a platbu příspěvků za klubové členy provádí hromadně zástupce klubu prostřednictvím
svého účtu na portálu.
Registraci a platbu příspěvků za individuální členy provádí člen sám podle pokynů na portálu ČSK.
Pokud se řádný člen v následujícím registračním období nezaregistruje a nezaplatí členské
příspěvky, mění se jeho členství z řádného na přidružené.
Registraci lze provést i po uplynutí registračního období, nicméně pokud platba nepřijde aspoň
14 dní před kolem Rollo ligy, nepočítají se body z tohoto a předchozích kol Rollo ligy do
celkového pořadí Rollo ligy.
Při registraci si člen vybírá, zda kromě řádného členství požaduje i závodní licenci Rollo ligy. Bez
závodní licence není možné získat body v závodech Rollo ligy.
V.
PŘESTUPY

1) Při první registraci člen určí, zda bude registrován jako individuální člen, nebo po dohodě se
zástupcem klubu jako člen zvoleného registrovaného klubu (dále jen klub).
2) Registrace za určitý klub má význam pro soutěže družstev v rámci Rollo ligy i pro výkon některých
členských práv, která jsou podle Stanov vázána na klubovou příslušnost.
3) Změnu klubové příslušnosti lze provést pouze do 14 dnů před koncem registračního období
(přestupní období).
4) Při změně klubové příslušnosti je směrodatná závodníkova vůle být členem zvoleného klubu a
souhlas zástupce zvoleného klubu. Pokud má ovšem původní klub se členem dohodu upravující
přestup do jiného klubu nebo ukončení členství, musí k takové dohodě ČSK při případném sporu
přihlížet.
5) Vztahy mezi závodníkem, původním klubem a novým klubem nejsou upraveny, předpokládá se
dodržování zásad slušného chování a obecných sportovních zásad aplikovaných na koloběžkové
podmínky.
6) Pokud by došlo k porušení nebo zneužití ustanovení o přestupech, musí podat poškozený
závodník nebo klub protest k předsednictvu ČSK do 30 dnů od okamžiku, kdy se o tomto zneužití
dozvěděl, nejpozději však do celkového vyhlášení Rollo ligy. Předsednictvo ČSK případ projedná
se zainteresovanými stranami sporu a spravedlivě na základě předložených důkazů a tvrzení
účastníků rozhodne. Jestliže shledá u provinilého klubu úmysl takto sebe zvýhodnit v hodnocení
družstev, či si tím sjednat jiný prospěch, potrestá provinilou stranu diskvalifikací družstva ve
všech Rollo ligových závodech, ve kterých závodník startoval za provinilý klub. Dále může
předsednictvo ČSK uložit provinilému klubu peněžitou pokutu do výše 5000,-Kč za náklady
spojené s projednáním případu a přepočítáním výsledků Rollo ligy.
7) Jestliže během soutěžního ročníku Rollo ligy klub vyloučí závodníka ze svých řad, nebo závodník z
klubu vystoupí, bude závodník jezdit od oznámení této skutečnosti předsednictvu ČSK do konce
daného ročníku Rollo ligy jako samostatný jezdec.

