REGISTRAČNÍ ŘÁD ČFPH
Článek 1
Základní ustanovení
1. Registrací se rozumí záznam fyzické/právnické osoby mimo klubů v evidenční databázi České federace
Powerchair Hockey (dále jen ČFPH). U fyzické osoby, která je hráčem, zároveň stanoví jeho příslušnost
k určitému klubu oprávněnému zúčastňovat se svými týmy soutěží pořádaných v rámci ČFPH.
2. Hráč může být registrován jen za jeden klub ČFPH.
3. Start v soutěžích ČFPH se umožňuje pouze hráči, který je registrován v nějakém klubu.
Článek 2
Podklady pro registraci
1.
2.
3.

4.

5.
6.

Podkladem pro registraci je přihláška, kterou tvoří vyplněný tiskopis „Přihláška jednotlivce do ČFPH“
nebo „Přihláška právnické osoby do ČFPH“.
Přihláška se zasílá výkonnému výboru ČFPH (VV ČFPH) v jednom vyhotovení. K řádně vyplněné
přihlášce k registraci se přiloží doklad o zaplacení ročního členského příspěvku ve výši 400,- Kč.
Za řádné vyplnění přihlášky k registraci a pravdivost všech údajů odpovídají daná osoba a klub.
Úmyslné uvedení nepravdivých údajů a neoprávněné podání přihlášky k registraci jsou disciplinárními
proviněními.
Na základě podkladů pro registraci vyhotoví VV ČFPH záznam v evidenční databázi nejpozději do 10
pracovních dnů od doručení kompletních podkladů k registraci. Po provedení registrace zašle VV ČFPH
potvrzující email registrované osobě.
Registrace do ČFPH je bezplatná.
VV ČFPH je oprávněn na žádost klubů zhotovovat seznamy jejich osob, které jsou registrovány u ČFPH.
Článek 3
Změny v registraci a klubové příslušnosti

1.

2.

3.
4.

Změna v registraci a klubové příslušnosti (čl. 1 odst. 1) se provede na základě rozhodnutí orgánu
činném v přestupním řízení o přestupu hráče. V případě dalších členů se změna provede na žádost
dané osoby. Poplatek za změnu v registraci činí 50,- Kč.
Jestliže bylo schváleno hostování hráče v jiném klubu, zůstává hráč registrován za mateřský klub.
O hostování se provede záznam v evidenční databázi a pro období hostování je hráč v případě splnění
dalších náležitostí oprávněn ke startu za klub, v němž hostuje.
Změny názvů klubů nemají vliv na registraci hráče za daný klub.
V případě projektu sloučení či rozdělení klubů se klubová příslušnost hráče upravuje dle schváleného
projektu. Za případné změny v registraci v souvislosti se sloučením či rozdělením se nevybírá poplatek.
Článek 4
Zrušení registrace a klubové příslušnosti

1. Žádost na zrušení registrace osoby podává fyzická či právnická osoba písemně VV ČFPH.
2. Žádost na zrušení klubové příslušnosti hráče může kdykoliv podat písemně klub, ve kterém je hráč
registrován.
3. Klubová příslušnost se kdykoliv zruší také na základě písemné odhlášky hráče z klubu.
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4. Klubovou příslušnost je také možné zrušit 12 měsíců poté, kdy hráč nenastoupil k žádnému soutěžnímu
utkání.
5. Dojde-li k zániku členství klubu v ČFPH, za nějž je hráč registrován, ruší se dnem zániku členství klubu
rovněž klubová příslušnost hráče k takovému klubu.
6. Pokud se uskuteční převod práv a povinností člena ČFPH dle platných ustanovení ČFPH, dojde
v souvislosti s převodem práv a povinností dosavadního členského klubu ČFPH na nový členský klub
ČFPH také k převodu klubové příslušnosti všech hráčů, kteří byli ke dni převodu registrováni za klub,
jehož členství v ČFPH zaniklo, a kteří projevili souhlas s převodem klubové příslušnosti do klubu, který
práva a povinnosti člena ČFPH od takového klubu převzal.
7. Klubovou příslušnost nelze zrušit dle bodu 3 tohoto článku v případě, že hráč v době podání žádosti o
zrušení klubové příslušnosti má podepsaný platný evidenční dodatek.
8. Další možnosti zrušení registrace v ČFPH upravuji Stanovy ČFPH.
Článek 5
Obnova registrace a klubové příslušnosti
1. Osoba, která zrušila svou registraci v ČFPH, se může kdykoli znovu zaregistrovat.
2. Hráč, jemuž byla zrušena klubová příslušnost na základě žádosti mateřského klubu, se může
zaregistrovat za kterýkoli klub mimo období od 1. ledna do 30. května (případně i v tomto období s
účinností od data zahájení následující sezóny).
3. Hráč, jemuž byla zrušena klubová příslušnost na základě jeho písemné žádosti, může být zaregistrován
za jiný klub nejdříve po 6 měsících ode dne zrušení klubové příslušnosti s účinností od následující
sezóny.
4. Hráč, jemuž byla zrušena registrace v důsledku jeho přestupu do zahraničí, se může při návratu do ČR
nechat zaregistrovat za kterýkoli klub.
5. Pokud se hráč vrací do ČR a registruje se v období do šesti měsíců od data přestupu, je považován stále
za hráče klubu, z nějž přestoupil do zahraničí, a změna klubové příslušnosti se může uskutečnit pouze
na základě přestupu schváleného původním klubem.
6. Hráč, jemuž byla zrušena klubová příslušnost v důsledku zániku členství klubu v ČFPH, za nějž byl
registrován, se může nechat zaregistrovat za kterýkoliv jiný klub mimo období od 1. ledna do 30. května
(případně i v tomto období účinností od data zahájení následující sezóny).
7. Při obnově registrace se postupuje podle článku 2.
Článek 6
Společná a závěrečná ustanovení
1. První registraci osoby a registraci klubové příslušnosti je možno provést kdykoli v průběhu roku.
2. Změny v registraci a klubové příslušnosti se provádějí výhradně v termínech stanovených Přestupním
řádem ČFPH, případně jinými předpisy ČFPH.
3. Dojde-li ke sporu mezi kluby o oprávněnost registrace hráče či jeho klubové příslušnosti, rozhoduje VV
ČFPH. Odvolání se řídí Statutem a odvolacím řádem KRK ČFPH.
4. Porušení ustanovení tohoto řádu se považuje za disciplinární provinění.
5. Výklad tohoto řádu, jeho změny a doplňky provádí VV ČFPH.
6. Tento registrační řád nabývá účinnosti dne 20. června 2016.
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