Směrnice ČSFu č. 1/2013
SMĚRNICE PRO POSTARŠENÍ ZÁVODNÍKA ČSFu
Článek 1
Základní ustanovení
Tato směrnice stanovuje podmínky, za jakých se může nezletilý závodník ČSFu účastnit soutěží ČSFu ve
vyšších věkových kategoriích, než které odpovídají skutečnému věku daného závodníka (dále jen „postaršení
závodníka“).
Článek 2
Žádost na postaršení závodníka
1. Žádost na postaršení závodníka může podávat výhradně zákonný zástupce závodníka.
2. Žádost se podává písemně na sekretariát ČSFu a musí obsahovat:
a) jméno, příjmení, číslo průkazu ČSFu a datum narození závodníka
b) počet měsíců o které se žádá postaršení závodníka
c) název klubu ČSFu ve kterém je závodník registrován
d) jméno, příjmení a podpis předsedy klubu ve kterém je závodník registrován
e) jméno, příjmení, kontaktní email a podpis zákonného zástupce závodníka
3. Žádost může obsahovat i další doplňující informace (odůvodnění žádosti, sportovní výsledky apod.).
Článek 3
Rozhodnutí o žádosti na postaršení závodníka
1. O podané žádosti rozhoduje výhradně Výkonný výbor ČSFu (dále jen „VV“) na svém zasedání.
2. VV může žádost schválit, částečně schválit (např. snížením počtu měsíců postaršení), zamítnout či odložit (např. z důvodu vyžádání doplňujících informací).
3. Pokud žádost nesplňuje některé náležitosti uvedené v Článku 2, odst. 1. a 2. této směrnice, musí být automaticky zamítnuta.
4. Přijaté rozhodnutí VV se dává na vědomí zákonnému zástupci prostřednictvím kontaktního emailu uvedeného v podané žádosti.
5. Postaršení závodníka je platné od dne přijetí rozhodnutí, pokud VV nerozhodne jinak. VV nemá povinnost své rozhodnutí zdůvodňovat.
Článek 4
Záznam o postaršení závodníka
1. Postaršenému závodníkovi je v elektronické databázi ČSFu učiněn záznam o postaršení.
2. Závodník se může účastnit soutěží ČSFu pouze ve věkových kategoriích, které odpovídají skutečnému
věku závodníka včetně připočtenému počtu měsíců postaršení.
3. O zrušení záznamu může kdykoliv požádat závodník sám, zákonný zástupce závodníka, předseda nebo
trenér klubu ve kterém je závodník registrován, reprezentační trenér ČSFu či kterýkoliv člen VV.
4. Záznam je automaticky zrušen dosažením 18 let skutečného věku závodníka.
Článek 5
Závěrečná ustanovení
1. Výklad této směrnice provádí Výkonný výbor ČSFu.
2. Směrnice byla schválena Výkonným výborem ČSFu dne 24. 1. 2013 usnesením č. U49 a nabývá platnosti
dnem 25. 1. 2013.
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