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Přestupní řád platný pro všechny závodníky ČSVLW.  

1. Obecná ustanovení 

1.1. Přestupní řád vymezuje pravidla přestupu závodníků do jiného klubu-oddílu a vypořádání 

finančního vyrovnání za výchovu sportovce a týká se závodníků, registrovaných pro závodní 

činnost v daném roce. Přestupní řád se nevztahuje na členy klubů, kteří nejsou 

registrovanými závodníky. 

1.2. Přestupní termín, ve kterém je možno předkládat návrh ke změně registrace z klubu do 

nového klubu, je vždy po soutěžní sezóně v termínu od 1.10. do 31.12. příslušného roku. 

1.3. V případě závodníka přebírá jeho zákonný zástupce plnou právní odpovědnost a povinnost 
nahradit investované prostředky – výchovné a podpis zákonného zástupce bude vyžadován 
na všech dokumentech 

2. Žádost o přestup 

2.1. Návrh na přestup předkládá závodník (u nezletilých zákonný zástupce) na sekretariát 

ČSVLW.  

2.2. Návrh musí obsahovat:  

▪ důvod přestupu  
▪ vyjádření mateřského klubu k navrhovanému přestupu včetně návrhu na finanční 

vyrovnání za výchovné  
▪ stanovisko klubu, do něhož lyžař hodlá vstoupit, k navrhované výši finančního 

vyrovnání za výchovné  
2.3. Klub, z něhož lyžař hlásí přestup, může požadovat finanční vyrovnání za výchovné od klubu, 

do něhož závodník hodlá přestoupit nebo přímo od závodníka. 
2.4. Výchovné by mělo být stanoveno s ohledem na klubem investované prostředky. Zejména: 

provoz tažného zařízení, jízdné, dle cen jízdného platného pro každý rok členství jezdce, 

odtrénované minuty, pronájem zařízení, služby třetích stran a spotřebovaný materiál 

(vybavení) v maximálně nákladové ceně. 

2.5. Maximální výše výchovného je stanovena dle úrovně závodníka: 
▪ registrovaný lyžař do 20 000,- Kč  

▪ účastník M ČR do 40 000,- Kč  

▪ reprezentant ČR, účastník ME nebo MS do 60 000,- Kč  

▪ držitel medaile z ME, MS, MEJ, MSJ do 100 000,- Kč  

2.6. Požaduje-li klub vyšší výchovné, než je stanoveno v předchozím bodě, musí požadovanou 

výši investovaných prostředků prokazatelně doložit. 

3. Schválení přestupu 

3.1.  Výkonný výbor ČSVL projedná předložený návrh a výsledek oznámí žadateli o přestup a 

zúčastněným klubům.  

3.2. Pokud nedojde k dohodě mezi kluby ve věci případného finančního vyrovnání, nemůže být 

přestup pro následující sezónu uskutečněn.  
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4. Důsledky neschválení přestupu 

4.1. Závodníci registrovaní pro vodní lyžování 

4.1.1. Pokud závodník na přestupu trvá, nemůže následující rok startovat v soutěžích a 

přestup se uskuteční 1 rok po podání žádosti. 

4.1.2.  V případě, že se závodník rozhodne zůstat v mateřském klubu, může pokračovat v 

závodní činnosti stejně, jako kdyby o přestup nežádal.  

4.1.3. Změna klubové příslušnosti provedená jiným způsobem (např. ukončení členství v 

jednom a přihlášení se do jiného klubu) je hrubým přestupkem s následnou 

diskvalifikací na 1 rok. 

4.2. Závodníci registrovaní pro wakeboarding 

4.2.1. Pokud závodník na přestupu trvá, nemůže v následujících dvou letech startovat v 

soutěžích a přestup se uskuteční 2 roky po podání žádosti. 

4.2.2.  V případě, že se závodník rozhodne zůstat v mateřském klubu, může pokračovat v 

závodní činnosti stejně, jako kdyby o přestup nežádal.  

4.2.3. Změna klubové příslušnosti provedená jiným způsobem (např. ukončení členství v 
jednom a přihlášení se do jiného klubu) je hrubým přestupkem s následnou 
diskvalifikací na 2 roky. 


