CEP üleminekud
Litsentside (liikmesuse) ülemineku protokoll ja eeskirjad

Confédération Européenne de Pétanque
Boulodrome national FLBP, 184, chemin Rouge, L-4480 Belvaux, LUKSEMBURG
www.cep-petanque.com

CEP üleminekud
Sisukord
Preambul…………………………………………………………………………………………………………………………………..4
Mõisted……………………………………………………………………………………………………………………………………..4
I. ÜLDSÄTTED……………………….…………………………………………………………………………………………………….6
Artikkel 1: Kohaldamisala

6

Artikkel 2: Üldpõhimõtted

6

Artikkel 3: Euroopa üleminekusertifikaat

6

Artikkel 4: Alaealised ja õpilased

8

Artikkel 5: Üleminekust keeldumine

8

Artikkel 6: Mängukeeluga liikme (litsentsi) üleminek

8

Artikkel 7: Üleminekute ja vaidluste haldamine

9

Artikkel 8: Kehtivus

9

II. ÜLEMINEKUTE KORD…………………………………………………………………………………………….……………..10
Artikkel 9: Üleminekute eeskirjad

10

Artikkel 10: Üleminek

10

Artikkel 11: Vaidlused

11

III. KINNITUS…………………………………………………………………………………………….………………………….....12
Lisa
a. ÜLEMINEKUTE PROTOKOLL
(voodiagramm).……………………………………………….…………………………………………………….…………………13
b. ÜLEMINEKUTE VORM (näidis) .……………………………………………….…………………….………………………14
c. EUROOPA ÜLEMINEKUSERTIFIKAAT (näidis) ……………………………………………….……………….……….15

CEP üleminekud
Preambul
CEP koostas ja jagas Euroopa litsentsi (liikmesuse) üleminekuprotokolli ning eeskirjad kõigile CEP riiklikele
liikmesorganisatsioonidele, et suunata ja juhendada meie liikmeskonda Euroopas aktsepteeritud ja heaks
kiidetud mängijate üleminekuprotokolli reeglite ning toimimise osas.
Käesolevate eeskirjade eesmärk on hoida meie spordialas korda ning kaitsta nii organisatsioone, klubisid
kui ka mängijaid.
Usume, et selle dokumendi sisu annab meie liikmesorganisatsioonidele, nende klubidele ja mängijatele
vajalikud reeglid ausaks ning professionaalseks tegutsemiseks ja võistlemiseks.
Mängijate CEP meistrivõistlustel osalemise reeglid ja tegelikud mängureeglid on saadaval nende ürituste
vastavates reeglites.
Palun võtke ühendust CEP kontoriga, kui soovite saada selgitusi mis tahes lisatud teema kohta või kui teil
on küsimusi, mis puudutavad käesolevas dokumendis käsitlemata teemasid.

Mõisted
Käesolevate eeskirjade kontekstis on mis tahes fraas, mida väljendatakse terminitega „sealhulgas", „kaasa
arvatud", „eelkõige", „näiteks" või muu sarnase väljendiga, illustratiivne ega piira nendele terminitele
eelnevate sõnade tähendust.
Organisatsioonide vaheline üleminek on mängija liikmesuse või litsentsi üleminek ühest organisatsioonist
teise. Kui ei ole selgelt kirjalikult teisiti sätestatud, tähendab aasta Euroopa litsentsi (liikmelisuse)
üleminekuprotokolli ja eeskirjade tähenduses kalendriaastat, mis algab 1. jaanuaril ja lõpeb 31.
detsembril.
Kasutatakse järgmiseid mõisteid:
CEP:
Direktorid:
Vana organisatsioon:
Uus organisatsioon:
Mängija:
Litsents (liikmesus):

Confédération Européenne de Pétanque (Euroopa
Petanki Konföderatsioon)
CEP direktorite nõukogu.
organisatsioon, kust mängija lahkub.
organisatsioon, kuhu mängija üle läheb.
mees- või naissoost üksik liige või litsentsisaaja.
dokument, mis annab mängijale õiguse mängida ja
kasutada kõiki riikliku organisatsiooni õigusi
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I

ÜLDSÄTTED

Artikkel 1.

Kohaldamisala

1.01

Euroopa Petanki Konföderatsioon (CEP), mida tunnustab Rahvusvaheline Petanki Liit (FIPJP), on
ainus liit, millel on õigus Euroopas litsentside (liikmesuste) üleminekut korraldada.

1.02

Käesolevad eeskirjad reguleerivad kõigi mängija litsentsi (liikmesuse) üleminekus osalevate poolte
õigusi, kohustusi ja vastutusalasid.

Artikkel 2. Üldpõhimõtted
2.01

Mängijal võib olla ainult ühe organisatsiooni litsents.

2.02

Mängija peab kinnitama, kas ta on või on olnud organisatsiooni liige. Vastava info avaldamata
jätmine võib mängijale kaasa tuua distsiplinaarkaristuse.

2.03

Litsentsi andmed hõlmavad muu hulgas järgmist:
•
•
•
•
•
•

Organisatsiooni ja klubi nimi.
Organisatsiooni logo.
Liikme ainulaadne viitenumber.
Eesnimi/eesnimed – Perekonnanimi.
Sünnikuupäev.
Sugu.

2.04

Käesolev Euroopa Petanki Konföderatsiooni (CEP) liikmesorganisatsioonide vaheliste mängijate
üleminekuprotokoll ja eeskirjad kehtivad kõigile Euroopa mängijatele.

2.05

Iga liikmesorganisatsioon korraldab ise enda üleminekutoimingud, väljastades selleks vastavad
eeskirjad.

2.06

Liikmesorganisatsiooni sisesed üleminekueeskirjad ei tohi olla vastuolus käesoleva protokolli ega
eeskirjadega ega FIPJP poolt välja antud mis tahes täiendavate eeskirjadega.

2.07

Kõik liikmesorganisatsioonide vahelised üleminekud peab kinnitama CEP.

2.08

Kõik üleminekud registreeritakse CEP üleminekute andmebaasis.

2.09

Kõik mandritevahelised üleminekud peab kinnitama vastava mandri organisatsioon ja FIPJP.

Artikkel 3. Euroopa üleminekusertifikaat
3.01

Igal mängijal on põhimõtteline õigus minna üle teise organisatsiooni, eeldusel, et selline üleminek
ei riku muid käesolevate reeglite sätteid.

3.02

Organisatsioonide vahelised üleminekud on ametlikud ainult siis, kui väljastatakse täidetud ja
ametlikult allkirjastatud ametlik Euroopa üleminekusertifikaat, mille on kinnitanud:

CEP üleminekud
•
•

CEP (Euroopasiseste üleminekute korral)
FIPJP (mandrite vaheliste üleminekute korral).

CEP üleminekud
3.03 Ametlik Euroopa üleminekusertifikaat väljastatakse alles siis, kui kõik üleminekuprotsessi etapid on
läbitud.
3.04 Õigus küsida vajalikku Euroopa üleminekusertifikaati on riiklikul organisatsioonil, millega mängija
soovib liituda.
3.05 Taotlus adresseeritakse CEP-le ja samal päeval saadab CEP taotluse koopia Euroopa
organisatsioonile, millel on üleviimisõigused.
3.06 Taotlused võetakse vastu ainult siis, kui need saadetakse e-posti teel organisatsiooni ametlikult
registreeritud aadressilt.
3.07 Euroopa üleminekuvormi saab kas CEP üleminekute sekretärilt või alla laadida CEP veebilehelt: ceppetanque.com/ transfers.html
3.08 Kui vana organisatsioon, millest mängija soovib lahkuda, ei tagasta 21 päeva jooksul alates uue
organisatsiooni poolt vastava taotluse saamisest täidetud Euroopa üleminekuvormi või ei esita
keeldumiseks olulist põhjust, võib uus organisatsioon taotleda:
•
•

CEP-lt (organisatsioonide vaheliste üleminekute korral),
CEP-lt ja vastava mandri organisatsioonilt (mandrite vaheliste üleminekute korral)

Euroopa üleminekusertifikaadi väljastamist ettenähtud perioodi lõppemise tõttu.
3.09 Euroopa vana organisatsiooni poolt esitatud keeldumispõhjus ei tohi olla vastuolus CEP
üleminekute protokolli ja eeskirjade ega muude mandrite organisatsioonide eeskirjade ega FIPJP
lisasätetega.
3.10 Üleminekutaotluste puhul algab 21-päevane periood päeval, mil CEP üleminekuvormi edastab.
3.11 CEP esitab vana organisatsiooni poolt täidetud üleminekuvormi uuele organisatsioonile. Teine
koopia üleminekuvormist esitatakse FIPJP-le (mandrite vaheliste üleminekute korral).
3.12 Vastu võetakse ainult täielikult täidetud vormid. Ebakorrektselt täidetud vormid tagastab CEP
viivitamatult.
3.13

Kõik üleminekud kehtivad ainult siis, kui CEP need kinnitab.

3.14

Üleminekusertifikaati ei tohi kasutada mängijale kindlate tingimuste kehtestamiseks.

3.15

Organisatsioon võib üleminekusertifikaadi väljastamise eest haldustasu küsida.

3.16

Üleminekusertifikaadi väljastamise eest küsib CEP haldustasu direktorite poolt fikseeritud
summas alljärgnevalt:
• 30 eurot CEP liikmesorganisatsioonide vaheliste üleminekute korral.
• 50 eurot mandrite vaheliste üleminekute korral.

3.17

Igal juhul peab tasu maksma vastav uus organisatsioon, tehes CEP-le pangaülekande, mille
andmed on järgmised:

CEP üleminekud
Konto nimi:

Confédération Européenne de Pétanque

Pank:

Banque et Caisse D’Epargne de L’Etat,
Place de Metz, L-2954,
Luxembourg.

BIC:

BCEELULL

IBAN:

LU06 0019 4755 4917 2000

Selgitus: Üleminekuvormil toodud viitenumber.
3.18

Üleminekusertifikaat tuleb uuele organisatsioonile (ja vastava mandri organisatsioonile) esitada 5
päeva jooksul pärast uuelt organisatsioonilt CEP arve alusel makse kättesaamist.

3.19

Ülekandetasud ei kuulu tagastamisele.

Artikkel 4. Alaealised ja õpilased
4.01

Alla 18-aastaste mängijate Euroopa-sisest üleminekut lubatakse ainult järgmistel tingimustel:
•
•

Üldreeglina siis, kui mängija pere kolib uue klubi asukohariiki petankist sõltumatutel
põhjustel.
Lapsevanema või eestkostja kirjalikul loal.

4.02

Selliste üleminekute korral CEP tasusid ei küsi.

4.03

Üleminekuga seotud haldustasu ei tule maksta juhul, kui mängija läheb teise riiki üle
rahvusvahelise õpilasvahetuse programmi kaudu (max 12 kuuks).

Artikkel 5. Üleminekust keeldumine
5.01

Vana organisatsioon võib üleminekust keelduda, kui:
a. mängija ei ole endise klubi või organisatsiooni ees oma finantskohustusi täitnud, näiteks on
tal võlgnevusi või ta ei ole tagastanud klubi varustust, või
b. kahe organisatsiooni vahel esineb üleminekuga seoses materiaalne põhjus, näiteks on vanas
organisatsioonis pooleli distsiplinaarmenetlus.

5.02

Kui vana organisatsioon keeldub üleminekust mõnel ülaltoodud põhjusel, peab see keeldumise
põhjuse täpselt välja tooma ja esitama CEP-le vastavad tõendid (dokumendid).

Artikkel 6. Mängukeeluga liikme (litsentsi) üleminek

CEP üleminekud
6.01

Artiklist 5 hoolimata on vana organisatsiooni poolt mängukeelu saanud mängijal õigus küll üle
minna, kuid üleminekut ei saa lõpule viia enne, kui mängukeeld aegub, välja arvatud juhul, kui
ülejäänud mängukeelu aja kehtestab uus organisatsioon.

6.02

Vana organisatsioon peab CEP-d teavitama igasugusest mängukeelust, selle põhjusest ja
kestvusest, et CEP saaks kogu üleminekuprotsessi jälgida (taotluse kehtivus / taotluse kuupäev).

6.03 Kui uuel organisatsioonil on mängija mängukeelu kohta kahtlusi, võib see CEP-lt või vastavalt
organisatsioonilt selgitust küsida 7 päeva jooksul pärast üleminekust keeldumise teatise saamist.

CEP üleminekud
6.04

CEP võib organisatsioonile määrata 500-eurose trahvi, kui organisatsioon ei teavita CEP-d, et üle
minna soovival mängijal on mängukeeld.

Artikkel 7. Üleminekute ja vaidluste haldamine
7.01

CEP vastutab Euroopas üleminekute ning organisatsioonide ja mängijate vaheliste vaidluste
haldamise eest.

7.02

CEP vastutab koos FIPJP-ga Euroopas ja muudel mandritel tehtavate üleminekute haldamise eest
ning ka organisatsioonide ja muude mandrite mängijate vahel tekkivate vaidluste korral.

7.03

Vastavaid organisatsioone teavitatakse koopia teel. CEP otsuste vastu saab üleminekute korral
esitada kirjaliku kaebuse CEP peasekretärile.

Artikkel 8. Kehtivus
8.01

Kui on olemas rahvusvahelised lepingud või kui üleminekute haldamiseks on vastavate mandrite
konföderatsioonides määratletud kindlad sätted, kehtivad vastavad lepingud või sätted.

8.02

Ilma CEP Euroopa üleminekusertifikaadita korraldatud Euroopa-sisene litsentsi üleminek loetakse
kehtetuks ja sellisel juhul määratakse litsentsi väljastanud organisatsioonile 500-eurone trahv.

CEP üleminekud
II

ÜLEMINEKUTE KORD

Artikkel 9.

Üleminekute eeskirjad

9.01

Üleminekureeglid reguleerivad
organisatsioonide vahel).

9.02

CEP vastutab üleminekute haldamise, üleminekute CEP andmebaasis registreerimise,
üleminekusertifikaatide hoiustamise, kinnitamise ja/või väljastamise eest ning organisatsioonide
vahel üleminekutega seoses tekkivate vaidluste lahendamise ja muude mängijate vabastamisega
seotud küsimuste eest.

9.03

CEP hoiab kõiki üleminekusertifikaate toimikus ja vastutab organisatsioonide vaheliste
üleminekutega seoses tekkivate vaidluste lahendamise eest.

9.04

Kõiki kahe erineva mandri konföderatsiooni alla kuuluvate kahe riikliku organisatsiooni vahelisi
üleminekuid haldab CEP koostöös FIPJP-ga.

9.05

Kõigi CEP liikmetest riiklike organisatsioonide vahelisi üleminekuid haldab CEP.

9.06

Mängijale võib litsentsi väljastada tema uus organisatsioon üleminekusertifikaadi kättesaamisel,
vastavalt punktile 6. Kehtib järgmine protseduur:
•
•
•
•
•

petankimängijate

nõuetekohast

üleminekut

(erinevate

Tuleb täita üleminekutaotlus (ametlik vorm on kohustuslik).
Üleminekutasu maksmise tõend, kui see on kohaldatav, tuleb esitada vanale
organisatsioonile ja CEP-le.
CEP vaatab üleminekudokumendid läbi ja sisestab need enda andmebaasi.
CEP väljastab ülemineku kinnituse ja sertifikaadi. (Mängija saab uues organisatsioonis
mängimiseks riikliku mängulitsentsi hankida alles kinnitatud üleminekusertifikaadi saamisel).
Kui mängijal on mängukeeld või tema suhtes on käimas distsiplinaarmenetlus, teavitab
organisatsioon, kuhu mängija on litsentsitud, sellest viivitamatult nii CEP-d kui ka üleminekut
taotlevat organisatsiooni.

Artikkel 10. Üleminek
10.01 Mängija vana organisatsioon täidab CEP üleminekuvormi, mis on saadaval meie veebilehel või
üleminekusekretäri käest.
10.02 Täidetud üleminekuvorm tuleb esitada CEP-le koos mängija fotoga isikutunnistuse (petankilitsents
ja pass või juhiluba) koopiaga.
10.03 CEP registreerib ülemineku üleminekute andmebaasis ning määrab sellele viitenumbri, mida
kasutatakse edaspidises suhtluses.
10.04 Täidetud vorm ja haldustasu arve esitatakse mängija uuele organisatsioonile.
10.05 Haldustasu kättesaamisel väljastab CEP uuele organisatsioonile üleminekusertifikaadi.
10.06 Uus organisatsioon võib mängijale litsentsi väljastada alles üleminekusertifikaadi saamisel.

CEP üleminekud
10.07 Eduka ülemineku korral lähevad mängija litsents ja mänguõigused üle uuele organisatsioonile.

Artikkel 11. Vaidlused
11.01 Kõiki üleminekuga seotud vaidlusi arutab ja lahendab CEP direktorite nõukogu või selle poolt
spetsiaalselt selliste küsimustega tegelemiseks loodud komisjon.

CEP üleminekud
III KINNITUS
Kinnitatud kui Euroopa Petanki Konföderatsiooni direktorite nõukogu poolt 7. märtsil 2020. a
Luksemburgis vastu võetud ja 15. aprillil 2021. a muudetud litsentside ülemineku protokolli ja eeskirjade
koopia.

Allkiri

Allkiri

/allkiri/

/allkiri/

Mike Pegg. President

Signe Hovind. Üldine turvalisus
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Euroopa üleminekuprotokoll
Licence Transfer
Litsentsi üleminek
Q. is the person 18 years or over
K. Kas isik on vähemalt 18-aastane?
YES
JAH
NO
EI
Parent/Guardian Permission required
Lapsevanema/eestkostja luba on vajalik
Transfer Certificate required
Üleminekusertifikaat on vajalik
Player, Club and Federation complete CEP Mängija, klubi ja organisatsioon täidavad CEP
Transfer Form and send to CEP
üleminekuvormi ja saadavad selle CEP-le
If the player is suspended or transfer refused
Kui mängija saab mängukeelu või üleminekust
keeldutakse
CEP informs players new Federation
CEP teavitab mängija uut organisatsiooni
If suspended
Kui saab mängukeelu
Federation agrees to impose remaining Organisatsioon nõustub järelejäänud mängukeelu
suspension
kehtestama
CEP records transfer
CEP registreerib ülemineku
Issues invoice to players new Federation
Väljastab mängija uuele organisatsioonile arve
Payment received
Makse laekub
CEP issues Transfer Certificate
CEP väljastab üleminekusertifikaadi
Players nee Federation
Mängija uus organisatsioon
Issues licence
väljastab litsentsi
Licence not transferred
Litsentsi ei viidud üle
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