Sportolói tagozat szabályzata
A sportolói tagozat szabályzata tartalmazza a tagozat működésére vonatkozó, az egyesület
alapszabálya vagy a közös tagozati szabályzat által nem rendezett rendelkezéseket.

1. Sportoló tagozat tagsága:
Az lehet tag, aki - az egyesület sportolója, rendszeresen látogatja az egyesület edzéseit, részt
vesz a mérkőzéseken - rendszeresen fizeti a szülői hozzájárulást, nincs hátraléka - kéri
tagfelvételét az egyesületbe - elfogadja az egyesület szabályzatait (Alapszabály, közös tagozati
szabályzat, Etikai szabályzat, Működési szabályzat) - az Elnökség elfogadja tagfelvételi kérelmét
és ebbe a tagozatba sorolja
A közös tagozati szabályzatban meghatározott feltételeken kívül az lehet küldött, aki - minimum
1 éves sportolói tagsági viszonnyal rendelkezik - nincs hátraléka a tagdíj és a szülői hozzájárulás
befizetésében - nem tölt be vezető tisztséget más egyesületben
A sportolói tagozat hat fő küldöttet delegál a közgyűlésbe. A különböző korcsoportok az
alábbiak szerint jogosultak küldöttet választani: Műkorcsolya és inline 1 fő U20-U18 (18 évet
betöltött*) 1 fő U16-U18 (18 évet nem betöltött*) 1 fő U14
1 fő U12
1 fő U8-U10 1 fő * a
választás évének szeptember 1-jén betöltött 18. életév a választó vonal.
Az adott korosztályok a küldöttet a saját tagságukból választják azon tagok közül, akik részvételi
hajlandóságukat kifejezik, azaz jelölik magukat vagy más általi jelölést elfogadnak.
Érvényesen küldöttet választani akkor lehet, ha legalább a korosztályi tagság ¼-e részt vesz a
küldöttválasztó szavazáson. Eredménytelen választás esetén a választást legfeljebb egyszer meg
kell ismételni. Amennyiben egy korosztály nem tud, vagy nem akar küldöttet delegálni, akkor a
korosztályi tagok vagy képviselői közül az Elnökség kérhet fel (legalább 2/3-os elnökségi
döntéssel) küldöttet.
2. Küldöttek mandátuma
A küldöttek mandátuma az egyesület küldöttgyűléseire maximum a megválasztástól számított 1
évre szól, a közös tagozati szabályzat szerinti eljárásban korlátlan alkalommal megújítható.
3. Sportolói tagság megszűnik, ha
- 3 havi szülői hozzájárulás befizetésének elmulasztása után, ha ez írásbeli felszólításra sem kerül
rendezésre - 3 hónapja nem aktív a sportoló az egyesületben, nem látogatja az egyesület edzéseit
és mérkőzéseken sem vesz részt
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