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Technické oddelenie

PRESTUPNÝ PORIADOK
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1) V rámci klubov združených v rámci Slovenskej Taekwon-do Aliancie (ďalej STA) je možné
prestúpiť z jedného združeného klubu do iného po dodržaní nasledovných podmienok.
2) Žiadateľ o prestup (ďalej len žiadateľ) musí byť platným členom práve jedného klubu
združeného v STA.
3) Prestup do iného klubu združeného v STA je možný iba so súhlasom trénerov oboch
zainteresovaných klubov. Je potrebný súhlas predchádzajúceho trénera ako aj súhlas nového
trénera žiadateľa. V prípade, že predchádzajúci tréner nie je ochotný žiadateľa prepustiť
alebo sa k žiadosti o prestup nevyjadrí a zároveň nový tréner je ochotný žiadateľa aj napriek
tomu prijať, žiadateľ môže dať podnet na preskúmanie vzniknutej situácie Technickému
oddeleniu STA, ktoré má po preverení tejto situácie právo žiadosť o prestup schváliť alebo
zamietnuť.
4) Písomný súhlas (dokument Žiadosť o prestup do iného klubu) oboch zainteresovaných strán
je potrebné doručiť na Technické oddelenie STA. Za doručenie ako aj podpísanie žiadosti
príslušnými trénermi STA je zodpovedný žiadateľ. Po doručení podpísanej žiadosti bude
žiadateľ oficiálne zaregistrovaný ako člen nového klubu a odstránený z evidencie svojho
predošlého klubu.
5) V prípade vzniku nového klubu STA oddelením sa od iného klubu
je tréner
novovzniknutého klubu povinný dodať Technickému oddeleniu STA zoznam mien
a vlastnoručných podpisov všetkých študentov, ktorí sú predmetom preregistrovania
najneskôr do mesiaca od vzniku nového klubu.
6) Hosťovanie v rámci iného klubu je možné na základe písomného upovedomenia
Technického oddelenia STA. Pod pojmom hosťovanie rozumieme cvičenie osoby v rámci
iného klubu, akého je oficiálnym členom.
V rámci hosťovania môže osoba
 vykonávať skúšky na vyšší T.S. ako keby bola oficiálnym členom hosťujúceho
klubu, za predpokladu, že splní všetky kritéria na účasť na skúške avšak s ústnym
súhlasom trénera materského klubu, pričom tento súhlas môže byť kedykoľvek
preverený Technickým oddelením STA.
 zúčastňovať sa súťaží, pričom reprezentuje hosťujúci klub

