REGISTRAČNÍ ŘÁD
ČESKÉHO PARAFLORBALU
1. Základní ustanovení

1.1. Registrační řád (dále jen RegŘ) stanoví podmínky registrace hráčů v jednotlivých oddílech v rámci Českého
paraflorbalu (dále jen ČPF). Registrací se rozumí záznam hráče v Matriční knize ČPF, která stanoví jeho příslušnost
k určitému oddílu oprávněnému zúčastňovat se svými družstvy soutěží pořádaných v rámci ČPF (dále jen oddílová
příslušnost).
1.2. Hráč může mít oddílovou příslušnost pouze v jednom oddíle.
1.3. Start v soutěžích ČPF se umožňuje pouze hráči, který má oddílovou příslušnost.
1.4. Veškeré úkony Matričního úseku ČPF spojené s Registračním řádem nejsou zpoplatněny.

2. Podklady pro registraci

2.1. Podkladem pro získání oddílové příslušnosti je žádost, kterou tvoří vyplněný formulář "Přihláška do ČPF“ a v ní
řádně vyplněnou část "Registrace do oddílu".
Přihláška do ČPF obsahuje následující údaje:
a)
b)
c)
d)

jméno, příjmení, datum narození, adresu, telefonní číslo, emailovou adresu
název oddílu, za který chce být hráč registrován
souhlas oddílu s registrací
souhlas hráče, a u hráčů mladších 15 let souhlas zákonného zástupce

Za řádné vyplnění přihlášky a pravdivost všech údajů odpovídají hráč a oddíl. Úmyslné uvedení nepravdivých
údajů je disciplinárním proviněním.
2.2. Vyplněnou Přihlášku do ČPF se všemi jejími náležitostmi je třeba zaslat Matričnímu úseku ČPF na poštovní adresu
uvedenou v zápatí tiskopisu přihlášky, případně doručit osobně. Matriční úsek ČPF bude dle svého uvážení brát
na zřetel i podání skenu Přihlášky do ČPF zaslaného mailem na adresu matrika@paraflorbal.cz. Na základě
doručené Přihlášky do ČPF vyhotoví Matriční úsek ČPF nejpozději do 5 pracovních dnů záznam v Matriční knize
ČPF, který prokazuje oddílovou příslušnost hráče.
2.3. Matriční úsek ČPF je oprávněn na žádost oddílů zhotovovat oficiálně potvrzené seznamy hráčů, kteří jsou
v Matriční knize ČPF registrováni v jejich oddílu.

3. Změny oddílové příslušnosti

3.1. Za změnu v oddílové příslušnosti jsou považovány přestup, hostování a předčasné ukončení hostování. Změna
oddílové příslušnosti se provede na základě rozhodnutí Matričního úseku ČPF, který rozhodnutí provede po
podání příslušné žádosti (o přestup, hostování či předčasné ukončení hostování).
3.2. Dnem podáním žádosti o změnu oddílové příslušnosti ztrácí hráč dočasně oddílovou příslušnost, kterou zpětně
získá schválením případně neschválením dané žádosti.

4. Zrušení oddílové příslušnosti

4.1. Oddílovou příslušnost může zrušit oddíl, ve kterém má hráč oddílovou příslušnost na základě písemné „Žádosti o
zrušení oddílové příslušnosti“.
4.2. Oddílovou příslušnost může zrušit hráč na základě písemné „Žádosti o zrušení oddílové příslušnosti“.
4.3. Dojde-li k zániku členství oddílu v ČPF, za nějž je hráč registrován, ruší se dnem zániku členství oddílu rovněž
oddílová příslušnost hráče k takovému oddílu.
4.4. Oddílovou příslušnost nelze zrušit dle tohoto RegŘ v případě, že hráč v době podání žádosti o zrušení oddílové
příslušnosti je na hostování.

5. Obnova oddílové příslušnosti

5.1. Obnovu oddílové příslušnosti, tj. novou registraci po zrušení původní registrace dle bodu 4.1. tohoto RegŘ, nelze
provádět v období od 16. ledna do 30. června roku zrušení registrace. Toto ustanovení neplatí, pokud hráč se
souhlasem oddílu obnoví oddílovou příslušnost v původním oddílu.
5.2. Hráč, jemuž byla zrušena registrace na základě žádosti mateřského oddílu dle bodu 4.1. tohoto RegŘ, se může
zaregistrovat za kterýkoliv jiný oddíl po uplynutí lhůty 3 měsíců ode dne vyřízení Žádosti o zrušení oddílové
příslušnosti. V případě, že k obnově registrace dojde po 6 měsících od data zrušení registrace, může být obnova
oddílové příslušnosti provedena i v období uvedené v bodu 5.1. tohoto RegŘ.
5.3. Hráč, jemuž byla zrušena registrace na základě jeho písemné žádosti dle bodu 4.2. tohoto RegŘ, může být
zaregistrován za jiný oddíl nejdříve po 12 měsících ode dne, kdy nastoupil k poslednímu soutěžnímu utkání.
5.4. Hráč, jemuž byla zrušena registrace v důsledku zániku členství oddílu, za nějž byl registrován v ČPF, se může
nechat zaregistrovat za kterýkoliv oddíl bez odkladných lhůt.
5.5. Při obnově registrace se postupuje podle čl. 2 tohoto RegŘ.

6. Společná a závěrečná ustanovení

6.1. Registraci hráče je možno provést kdykoli v průběhu soutěžního ročníku, s výjimkou obnovy oddílové příslušnosti
dle ustanovení čl. 5 tohoto RegŘ.
6.2. Změny oddílové příslušnosti se provádějí výhradně v termínech stanovených Přestupním řádem ČPF, případně
jinými předpisy ČPF.
6.3. Dojde-li ke sporu o oprávněnost registrace hráče, rozhoduje v prvním stupni Matriční úsek ČPF.
6.4. Porušení ustanovení tohoto řádu se považuje za disciplinární provinění.
6.5. Výklad tohoto řádu, jeho změny a doplňky provádí Výkonný výbor ČPF.
6.6. Tento RegŘ byl schválen na zasedání VV ČPF dne __________ a vstupuje v platnost ke dni __________

