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1..

upravující postup spolku při stanovení výše odstupného v případě změny oddílové
příslušnostijeho hráčů nebo časově omezené změny oddí!ové příslušnosti

(dále jen ,,Směrnice")

Článek t.
Přestup

Základnípojmy:

Přestup -trvalá změna oddílové příslušnosti hráče

Mateřský oddíl- oddíl, v němž má hráč oddílovou příslušnost

Nový oddíl- oddíl, do něhož hlásíhráč přestup
Přestupníobdobí- Staršížáci a mladšíkategorie: od 1, července do 31. března

Ostatníkategorie: ofl 1. července do 15. ledna

V souladu s článkem 14 Přestupního řádu Českého Florbalu hradí nový oddíl mateřskému oddílu
odstupné dle vzájemné dohody. Bližší podrobnosti o výši odstupného Přestupní řád neuvádí.
Z Článku 9 Arbitrážního řádu Českého Florbalu vyplývá, že maximální částka při změně oddílové
příslušnosti může být rozhodnutím rozhodce stanovena až do výše 1OO OOO,- Kč.

S přihlédnutím k soutěžím, ve kterých mateřský klub Florbal Jirkov působí a s cílem eliminovat
subjektivní posuzováníjednotlivých případů, se touto Směrnicíschvaluje výše odstupného, které
bude požadováno po novém oddílu, a které činí:

a) U kategorie,,minipřípravka", ,,přípravka", ,,elévové",,,mladšížáci" a,,staršížáci" - O,- Kč

b) U kategorií ,,dorostenci", ,,junioři" a ,,muži" - ve výši odpovídající výši ročního členského
příspěvku kategorie stanoveného klubem na poslední sezonu, ve které byI hráč členem
klubu. Součástí odstupného nebude částka odpovídající nákladům na hráčskou licenci,
pokud je pro konkrétní kategorii požadována.

4, Přistanovenívýše odstupného dle předchozího odstavce byla vzata v úvahu iprokazatelná finanční
ztráta klubu, neboť náklady na krytí potřeb jednotlivých hráčů v průběhu sportovní sezony
podstatně překračují částky získané platbou členských příspěvků.

článek tt.
Hostování

t, Základnípojmy:

Hostovóní- časově omezená změna oddílové příslušnosti
Mateřský oddíl- oddíl, v němž má hráč oddílovou příslušnost
Nový oddíl- oddíl, do něhož hráč hlásí hostování

2.

3.
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1,.

2.

3.

l v případě hostování platí článek 1-4 Přestupního řádu Českého Florbalu o úhradě odstupného,
které hradí nový oddíl mateřskému oddílu, a to dle vzájemné dohody.

3. S přihlédnutím k zájmu klubu umožnit svým hráčům možnost působit v novém klubu za účelem
případného pozitivního posunu jejich sportovní výkonnosti se touto Směrnicí schvaluje
nepožadovat po novém k!ubu odstupné.

čtónek ttt.
závěrečné ustanovení

Případné změny této Směrnice lze činit pouze dodatky schválenými Výkonným výborem klubu.

Tato Směrnice byla schválena Výkonným výborem klubu dne 5. ledna 2O2L a tímto dnem rovněž
nabývá platnosti a účinnosti.

Vostatních věcech týkajících se přestupu nebo hostování se postupuje podle Přestupního řádu
Českého Florbalu a v případech vzniklých sporů Arbitrážním řádem Českého Florbalu,

V Jirkově dne 5. ledna 202]_ MrtJlr*ovzr. @
YlsaElh,í ě,p" 7 s,Jirkov, PsČ 43 l l l
lčú5 l 6352 l, addíl L, vložka l 0ú9
ílorfahníners.cz. kostclck@fl orbalminerscz

Martin košťálek
předseda výkonného výboru
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