Disciplinární řád
Podmínečné odložení trestů

3 měsíce - 1 rok

Napomenutí

lze uložit jen v případě uplynutí nejméně 1 roku od posledního trestu

Zastavení závodní činnosti

na určité časové období nebo určitý počet soutěžních utkání

Zákaz výkonu funkce

nejdéle na 2 roky

Disciplinární řízení

nelze zahájit po uplynutí doby delší 1 roku od provinění

Disciplinární řízení

je-li provinění předmětem trestního stíhání, pak je možno ho zahájit do 30 dnů od právní moci rozsudku

Termín disciplinárního řízení

oznámení proviněným nejpozději 3 dny předem

Účinnost disciplinárních trestů

následující den po rozhodnutí VV

Účinnost zastavení závodní činnosti

dnem zastavení činnosti

Účinnost trestů v přestupním či registračním řízení

ode dne stanoveným VV

Oznámení rozhodnutí

nejpozději do 7 dnů od projednání

Podání odvolání

do 15 dnů ode dne oznámení nebo doručení rozhodnutí a to ke KRK

Prominutí trestu

možné na základě žádosti po vykonání nejméně poloviny trestu

Podmínečné odložení trestu

po vykonání nejméně poloviny trestu na zkušební dobu od 3 do 12 měsíců

Obnovení činnosti v ČFPH

po uplynutí nejméně 24 měsíců od přestupku

Soutěžní řád
Schválení změn a doplňků SŘ

před začátkem nového hracího období

Oznámení změn a doplňků SŘ

min. 30 dnů před zahájením soutěže

Změny v Rozpisu soutěže v průběhu ročníku

pouze VV v zájmu řádného průběhu

Zveřejnění Rozpisu soutěže

nejdéle 31. 7. aktuálního roku

Zveřejnění Rozpisu utkání v nadstavbové části pro KR

30 dní před jejím konáním

Výjimky či změny pravidel

min. 30 dnů před zahájením soutěže

Zveřejnění propozic části soutěže

nejpozději 30 dnů před začátkem části soutěže

Kompletně připravené hřiště

minimálně 30 min před začátkem části soutěže

Pauza mezi 2 utkáními v řadě

15 min

Doručení vyplněných zápisů o utkáních

nejpozději do 7 dnů od skončení části soutěže, nejlépe však ihned po ukončení

Poskytnutí seznamu hráčů (soupiska)

min. 20 minut před svým prvním utkáním dne

Kontrola výstroje

min. 20 minut před svým prvním utkáním dne

Nahlášení první pětky hráčů časomíře

trenér nejpozději 5 min před každým svým utkáním

Přítomnost rozhodčího

min. 20 minut před utkáním; provést kontrolu hráčů 10 min. před utkáním

Přítomnost zapisovatele a časoměřiče

min. 20 minut před utkáním

Čekací doba - týmy, rozhodčí

15 minut po stanoveném začátku

Připravenost týmu při posunu začátku

do 10 min po konci předcházejícího utkání

Pozdní nástup do II. poločasu

do 10 min po skončení přestávky; více než 10 min po skončení přestávky znamená ukončení utkání

Informování o rozpisu rozhodčích

nejpozději 14 dní při ZČ; 10 dní v NČ

Žádost rozhodčích o potrestání

písemně nejbližší pracovní den po utkání

Kontrola totožnosti

kapitán nejpozději v přestávce mezi poločasy

Nepodepsat zápis o utkání

kapitán do uzavření zápisu hlavním rozhodčím v případě podání námitky proti výsledku

Herní důsledky

nejpozději do 3 měsíců ode dne jeho sehrání

Neúčast týmu se zastavenou činností

oznámit nejpozději 30 dní před zahájením soutěže

Podání námitky klubem

do 3 pracovních dnů ode dne ukončení utkání

Vyjádření strany k námitce

do 2 dnů od podání námitky

Vyjádření osob k námitce

do 3 dnů po jejich obdržení

Projednávání námitek - jednorázová soutěž

bezprostředně po podání

Projednávání námitek - dlouhodobá soutěž

do 14 dnů od jejich obdržení

Odvolání proti rozhodnutí

do 15 dnů od doruční písemného vyhotovení II. instance (KRK)

Vrácení vkladu - námitky - vyhověno i částečně

do 15 dnů od rozhodnutí

Odvolání ke KRK

do 30 dnů po obdržení rozhodnutí VV

Náhradní utkání - úhrada výdajů

nejpozději 7 dnů pře termínem náhradního utkání

Organizační řád
Změna názvu týmu

pouze mezi soutěžními ročníky

Hlášení změn v názvu týmu, sídla, zástupců apod.

do 30 dnů od změny

Sloučení/rozdělení klubu

pouze mezi soutěžními ročníky

Oznámení sloučení/rozdělení klubu a předložení návrhu

VV do 30. 3. běžného roku

Rozhodnutí VV o sloučení/rozdělení klubu

do 30 dnů od oznámení

Podmět k přezkoumání rozhodnutí VV o sloučení/rozdělení

do 15 dnů od rozhodnutí

Zánik členství klubu vystoupením

dnem přijetí písemného sdělení

Registrační řád
Záznam o registraci

VV do 10 pracovních dnů od doručení

Zrušení klubové příslušnosti

po 12 měsících, kdy hráč nenastoupil k soutěžnímu utkání

Registrace hráče po zrušení klub. příslušnosti na žádost mateřského klubu

kdykoli mimo období od 1. 1. do 30. 5.

Registrace hráče po zrušení klub. příslušnosti na vlastní žádost

nejdříve po 6 měsích s účinností od příští sezóny

Změna klub. příslušnosti při návratu hráče do ČR do 6 měsíců od přestupu

pouze na základě přestupu scháleného předchozím klubem

Registrace hráče po zrušení klub. příslušnosti zánikem klubu

kdykoli mimo období od 1. 1. do 30. 5.

První registrace hráče

kdykoli

Změny registrace hráče

v přestupních/hostovacích termínech

Přestupní řád
Přestupní termín

1. 5. - 1. 6.

Hostovací termíny

1. 5. - 1. 6. nebo 1. 12. - 31. 1.

Datum podpisu přestupu/hostování

v den podání ne starší 6 měsíců

Vyjádření mateřského klubu k přestupu/hostování

do 14 dnů

Doba hostování

ne kratší než 1 měsíc a ukončena nejpozději ke konci každého soutěžního roku

Prodloužení hostování

na základě podání nové žádosti

Ukončení hostování před uplynutím sjednané doby

ano, ne však dříve než za 3 měsíce od schválení hostování

Účinnost smlouvy a evidenčního dodatku

v den doručení VV a zaplacení případného poplatku

Podepsání a registrace smlouvy s novým klubem při evidenčním dodatku

ne dříve než 6 měsíců před vypršením platnosti

Trvání smlouvy a evidenčního dodatku

ne delší než 3 roky

Schválení přestupu přes nesouhlas mateřského klubu

s účinností po 6 měsících od data schválení VV; nebo pokud hráč není v ČFPH registrován déle než 12 měsíců

Projednání VV žádosti přestupu/hostování/ukončení hostování

nejdéle do 15 dnů od obdržení

Rozhodnutí VV o žádosti přestupu/hostování/ukončení hostování

do 7 dnů

Odvolání proti rozhodnutí o žádosti přestupu/hostování/ukončení hostování do 15 dnů od doručení výsledku

Stanovy ČFPH
Svolání valné hromady VV

nejméně jednou za 2 roky

Pozvánka na valnou hromadu

nejméně 30 dní před konáním VH

Svolání valné hromady na základě podnětu 2/3 členů nebo KRK

do 30 dnů

Funkční období členů VV a KRK

čtyřleté

Svolání valné hromady při zániku členství některého člena VV

nejpozději do 3 měsíců

Zánik členství vyloučením

návrh na přezkoumání valnou hromadou do 15 dnů od doručení oznámení

