KLUBIVAHETUS RATSANETIS
Alates 01.11.2014 hakkab tööle uus Ratsaneti klubivahetuse moodul. Enda profiililt saab jälgida ERL
klubide liikmelisuse ajalugu, seda alates suvest 2013 ehk ratsaneti käivitamise kuupäevast. Selleks
vaata klubi sektsiooni lisainfot. Klubide administraatorid saavad samuti parema ülevaate selle kohta,
millal nende liikmed klubiga liitusid.
Klubivahetust saavad algatada nii klubide administraatorid kui ka sportlased ise. Klubivahetus
koosneb kahest etapist: 1. teate esitamisest klubist lahkumise kohta ja 2. uuest klubist teavitamisest.
Klubist lahkumise teatele on alati vaja saada kinnitus ka klubi administraatorilt. Alles seejärel saab
teatada uuest klubist. Klubi administraator saab teate ka tagasi lükata, sellisel juhul jääb sportlane
klubi nimekirja ja ei saa uut klubi valida. Klubiga liitumiseks vali endale klubi (ERL Ratsaspordiklubid)
või infosüsteemi ratsaspordiklubide nimekirjast ja võta klubiga ühendust. Peale seda kui oled liitunud
valitud klubiga (sh maksnud liitumismaksu ja/või aastamaksu), teata Ratsaliidule klubisse
kuulumisest. Uuest klubist teatamisel küsitakse ka nn üleminekutasu - 20 EUR. Tasu ei küsita kahel
juhul: a) kui sportlasel, kes klubi vahetab, pole teise klubi nimel sellel aastal võistlustulemusi ja b)
kui uus klubi valitakse perioodil 01.11 kuni 31.12. Üleminekutasu makstakse peale klubiga liitumise
teate esitamist pangalinkidega lehel.
Klubivahetuse algatamiseks vajalikke teateid saab esitada sportlase profiililt. Klubi administraator
peab teate kinnitamiseks või tagasi lükkamiseks külastama ratsanetis administreeritava klubi lehte.
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