PŘESTUPNÍ ŘÁD
ČESKÉHO PARAFLORBALU
1. Základní ustanovení

1.1. Tento přestupní řád (dále jen PřeŘ) stanoví podmínky, za nichž se uskutečňují změny oddílové příslušnosti
1.2. Účastníky řízení o změně oddílové příslušnosti jsou:
a) hráč
b) oddíl, v němž má hráč oddílovou příslušnost (dále jen "mateřský oddíl")
c) oddíl, do něhož hráč hlásí přestup nebo hostování (dále jen "nový oddíl");
1.3. O změnách oddílové příslušnosti a jeho předčasném ukončení rozhoduje Matriční úsek ČPF.
1.4. Přestupní období je od 1. července do 15. ledna, přičemž žádost o přestup nebo hostování je možné podat
v období od 1. května do 15. ledna.
Přestup a hostování nemůže hráč podat dříve, než uplyne od schválení jeho předešlého přestupu doba 3 měsíce
(registrační doba).
Datum platnosti přestupu, hostování a předčasného ukončení hostování bude stanoveno datem schválení
Matričním úsekem ČPF, přičemž musí být rozhodnuto do 5 pracovních dnů od podání žádosti.
1.5. Veškeré úkony Matričního úseku ČPF spojené s PřeŘ nejsou zpoplatněny.

2. Přestup

2.1. Za přestup se považuje trvalá změna oddílové příslušnosti. Matriční úsek ČPF provede změnu záznamu v Matriční
knize ČPF na základě splnění náležitostí k přestupu.
2.2. Hráč, který žádá o přestup, je povinen řádně vyplnit formulář „Žádost o přestup“.
Žádost o Přestup obsahuje následující údaje:
•
•
•

jméno, příjmení, datum narození, adresu, telefonní číslo, emailovou adresu
název mateřského oddílu a nového oddílu
stanovisko hráče či jeho zákonného zástupce, mateřského oddílu a nového oddílu, které nesmí být v době
podání žádosti starší 1 měsíce.

Hráč požádá doložitelným způsobem mateřský oddíl o vyjádření k jeho přestupu. Mateřský oddíl je povinen se
do 10 dnů vyjádřit k přestupu hráče. Pokud mateřský oddíl nesplní tuto lhůtu, může být přestup předán k
disciplinárnímu řízení a přestup může být posuzován Matričním úsekem ČPF, jako když s ním oddíl souhlasí.
2.3. Vyplněnou Žádost o přestup se všemi jejími náležitostmi je třeba zaslat Matričnímu úseku ČPF na poštovní adresu
uvedenou v zápatí tiskopisu, případně doručit osobně. Matriční úsek ČPF bude dle svého uvážení brát na zřetel i
podání skenu Žádosti o přestup zaslaného mailem na adresu matrika@paraflorbal.cz . Na základě doručené
Žádosti o přestup vyhotoví Matriční úsek ČPF nejpozději do 5 pracovních dnů záznam v Matriční knize, který
prokazuje oddílovou příslušnost hráče.
2.4. Podaná žádost o přestup hráče nemůže být vzata zpět.

3. Hostování

3.1. Za hostování se považuje časově omezená změna oddílové příslušnosti hráče, během které může nastupovat
pouze za nový oddíl. Matriční úsek ČPF provede dočasnou změnu záznamu v Matriční knize na základě splnění
náležitostí k hostování.
3.2. Na základě dohody mezi oddíly lze hráče s jeho souhlasem uvolnit na hostování v jiném oddílu, a to na dobu,
která nesmí být kratší než 1 měsíc a je ukončena nejpozději vždy k 30. 6. každého roku.
3.3. Hráč, který žádá o hostování, je povinen řádně vyplnit formulář „Žádost o hostování.
Žádost o hostování obsahuje následující údaje:
•
•
•
•

jméno, příjmení, datum narození, adresu, telefonní číslo, emailovou adresu
název mateřského oddílu a oddílu pro hostování;
stanovisko hráče či jeho zákonného zástupce, mateřského oddílu a oddílu pro hostování, které nesmí být v
době podání žádosti starší 1 měsíce.
datum ukončení hostování

Hráč požádá doložitelným způsobem mateřský oddíl o vyjádření k jeho hostování. Mateřský oddíl je povinen se
do 10 dnů vyjádřit k hostování hráče. Pokud mateřský oddíl nesplní tuto lhůtu, může být hostování předán k
disciplinárnímu řízení a hostování může být posuzováno Matričním úsekem ČPF, jako když s ním oddíl souhlasí.
3.4. Vyplněnou Žádost o hostování se všemi jejími náležitostmi je třeba zaslat Matričnímu úseku ČPF na poštovní
adresu uvedenou v zápatí tiskopisu, případně doručit osobně. Matriční úsek ČPF bude dle svého uvážení brát na
zřetel i podání skenu Žádosti o hostování zaslaného mailem na adresu matrika@paraflorbal.cz . Na základě
doručené Žádosti o hostování vyhotoví Matriční úsek ČPF nejpozději do 5 pracovních dnů záznam v Matriční knize,
který prokazuje oddílovou příslušnost hráče.
3.5. Hostování lze předčasně ukončit dohodou oddílů a hráče před uplynutím sjednané doby podáním „Žádosti o
ukončení hostování“, ne však dříve než za 3 měsíce ode dne rozhodnutí Matričního úseku ČPF o schválení
hostování.
3.6. Vyplněnou Žádost o ukončení hostování se všemi jejími náležitostmi je třeba zaslat Matričnímu úseku ČPF na
poštovní adresu uvedenou v zápatí tiskopisu, případně doručit osobně. Matriční úsek ČPF bude dle svého uvážení
brát na zřetel i podání skenu Žádosti o ukončení hostování zaslaného mailem na adresu matrika@paraflorbal.cz.
Na základě doručené Žádosti o ukončení hostování vyhotoví Matriční úsek ČPF nejpozději do 5 pracovních dnů
záznam v Matriční knize, který prokazuje oddílovou příslušnost hráče.
3.7. Podaná Žádost o hostování či Žádost o ukončení hostování nemůže být vzata zpět.

4. Rozhodování o přestupu

4.1. Matriční úsek ČPF přestup neprojedná:

a) byl-li podán mimo stanovené přestupní období
b) nemá-li některou z náležitostí uvedenou v bodech 2.2.
c) nemá-li hráč ukončené hostování kromě přestupu do oddílu, ve kterém hostuje
4.2. Matriční úsek ČPF přestup schválí:
a) souhlasí-li s přestupem mateřský oddíl
b) přes nesouhlas mateřského oddílu a bez práva mateřského oddílu na odstupné v případě, že mezi dnem
podání Žádosti o přestup a dnem, kdy nastoupil k poslednímu soutěžnímu utkání, uběhla doba minimálně 12
měsíců

5. Rozhodování o hostování

5.1. Matriční úsek ČPF hostování neprojedná:

a) byla-li podána mimo stanovené přestupní období
b) nemá-li některou z náležitostí uvedenou v bodu 3.3.
c) nemá-li hráč ukončené hostování
5.2. Matriční úsek ČPF hostování schválí jen v případě, že s hostováním souhlasí mateřský oddíl.
5.3. Hostování se ukončí dnem uvedeným na Žádosti o hostování, nebo podáním a schválením Žádosti o ukončení
hostování.

6. Oznamování rozhodnutí

6.1. Matriční úsek ČPF zveřejňuje seznam matričních úkonů prostřednictvím webových stránek ČPF – v sekci Matriční
kniha ČPF.
6.2. Matriční úsek ČPF svá rozhodnutí (neprojednání, schválení či neschválení) oznamuje všem účastníkům řízení o
změně oddílové příslušnosti, a to e-mailem.

7. Ustanovení společná, přechodná a závěrečná

7.1. Žádosti může za hráče, který je předepsaným způsobem podepsal, odesílat i předávat Matričnímu úseku ČPF
kdokoli. Matriční úsek ČPF neprojednává spory vzniklé z těchto vztahů. Má se za to, že co bylo učiněno, učinil
hráč.
7.2. Veškeré změny oddílové příslušnosti musí být provedeny výhradně podle tohoto PřeŘ, případně dalších předpisů
ČPF.
7.3. Porušování ustanovení tohoto PřeŘ, jejich obcházení, jakož i jednání proti pravidlům sportovní morálky je
nepřípustné a podléhá sankcím a disciplinárnímu řádu.
7.4. Tento PřeŘ byl schválen na zasedání VV dne ___________ a vstupuje v platnost ke dni __________

