Český svaz ledního hokeje z.s.

REGISTRAČNÍ ŘÁD

Schváleno konferencí ČSLH dne 14.6.2014

Článek 1
Základní ustanovení
1. Hráči, kteří se chtějí zúčastnit sportovních soutěží v ledním hokeji (dále také jako „Hráč“), musí
být registrováni podle tohoto registračního řádu v platném znění (dále také jako „Registrační
řád“), s výjimkou Hráčů startujících za seniorská mužstva extraligy, I. ligy a profesionálních
zahraničních soutěží, kterých se příslušný klub účastní se souhlasem Českého svazu ledního
hokeje z.s. (dále také jako „ČSLH“). Jejich účast upravuje „Přestupní řád pro kluby extraligy a
I. ligy“.
2. Registrací se rozumí způsob, jakým se zajišťuje příslušnost k určitému oddílu nebo klubu (dále
také jako „Klub“). Registrace se prokazuje registračním průkazem Hráče. Registrační průkaz je
majetkem ČSLH.
3. Hráč může být registrován pouze za jeden Klub a vlastnit pouze jeden registrační průkaz.
Registrace se provádí od 5 let věku Hráče.
4. Jestliže požádá o registraci Hráč přicházející ze zahraničí, vyžádá si registrační oddělení platnou
transferkartu, vyplněnou a potvrzenou dle předpisů Mezinárodní hokejové federace (dále také
jako „IIHF“), pokud to předpisy IIHF vyžadují.
Článek 2
1. Podkladem pro registraci je:
a) přihláška, kterou tvoří vyplněný tiskopis „PŘIHLÁŠKA K REGISTRACI“, která obsahuje:
- jméno, příjmení, datum narození a rodné číslo Hráče,
- bydliště Hráče, okres, PSČ,
- název Klubu, za který chce být Hráč registrován, registrační číslo Klubu přidělené ČSLH,
- souhlas Klubu s registrací (razítko, podpis),
- podpis Hráče, u Hráčů mladších 15 let i souhlas zákonného zástupce,
b) přihláška podaná v elektronické podobě na registračních stránkách ČSLH.
2. Přihláška se předá osobně registračnímu oddělení ČSLH nebo pošle poštou registračnímu
oddělení ČSLH v jednom vyhotovení, variantně se vyplní v elektronické podobě na
registračních stránkách ČSLH.
3. K řádně vyplněné přihlášce k registraci přiloží Hráč:
a) doklad o zaplacení registračního poplatku ve výši: do 18 let 80 Kč, nad 18 let 200 Kč (při
vyhotovení registračního průkazu na počkání se poplatek zvyšuje o 100 %);
b) svoji fotografii velikosti 4,5 x 3,5 cm; součástí přihlášky v elektronické podobě je vložení
fotografie;
c) lékařský posudek o zdravotní způsobilosti ke sportu (dále také jako „Lékařský posudek“)
(i)

vydaný registrujícím poskytovatelem zdravotních služeb v oboru všeobecné praktické
lékařství nebo v oboru praktické lékařství pro děti a dorost anebo poskytovatelem
zdravotních služeb v oboru tělovýchovné lékařství;

(ii) ne starší 3 měsíců;
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(iii) vydaný mimo jiné na základě vstupní lékařské prohlídky provedené v souladu s ust. § 4
vyhlášky č. 391/2013 Sb.;
(iv) se závěrem, že je Hráč zdravotně způsobilý hrát závodně lední hokej.
4. Za řádné vyplnění přihlášky k registraci a pravdivost všech údajů odpovídá Hráč a Klub.
5. Úmyslné uvedení nepravdivých údajů je disciplinárním proviněním.
6. Na základě podkladů pro registraci vyhotoví registrační oddělení ČSLH registrační průkaz
nejpozději do 14 dnů, který zašle nebo osobně předá Hráči nebo zástupci Klubu, za nějž je Hráč
registrován.
7. Nečitelná nebo chybně vypsaná přihláška (např. chybné rodné číslo) bude vrácena zpět,
registrační oddělení si ponechá ze zaplacené částky na administrativní výlohy 50 Kč.
Článek 3
Registrační průkaz
1. Registračním průkazem se Hráč prokazuje v případech stanovených předpisy a řády ČSLH.
2. Pokud dojde ke ztrátě, zničení nebo poškození registračního průkazu tak, že jsou podle něj
identifikace Hráče a zjišťování údajů obsažených v registračním průkazu nemožné nebo obtížné,
požádá Hráč o vystavení duplikátu.
3. O vydání duplikátu požádá Hráč se stručným zdůvodněním rovněž v případech, kdy u něj dojde
ke změně jména, příjmení či zásadní změně podoby na fotografii.
4. V případech uvedených v odst. 2. a 3. tohoto článku zašle Hráč registračnímu oddělení ČSLH
také dosavadní registrační průkaz, pokud nebyl ztracen.
5. Poplatek za vystavení duplikátu je 1 000 Kč, bez předložení potvrzení o zaplacení nebude
duplikát vystaven.
Článek 4
Změny v registraci
Změny v registraci lze provést v případě:
a) přestupu nebo hostování Hráče,
b) zrušení Klubu,
c) podmínek, za kterých Hráč může přestoupit do nového Klubu v souladu s příslušným
přestupním řádem ledního hokeje,
d) pokud Klub zanikne; Hráč má právo přestoupit do nového Klubu i mimo přestupní termín,
e) změny názvu Klubu, kterou registrační oddělení musí provést v registračním průkazu; Hráč
musí mít v registračním průkazu vyznačen nový název Klubu, jinak je jeho start považován
za neoprávněný. Poplatek za změnu názvu Klubu v registračním průkazu je 50 Kč.
Článek 5
Zrušení a obnova registrace
1. Návrh na zrušení registrace podává písemně nebo na registračních stránkách ČSLH Klub, ve
kterém je Hráč registrován, anebo písemně Hráč.
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2. Žádá-li o zrušení Hráč, podá písemnou žádost Klubu a kopii žádosti o zrušení spolu s podacím
lístkem o zaslání Klubu zašle registračnímu oddělení ČSLH. Klub musí do 14 dnů dát písemné
vyjádření na registrační oddělení spolu s registračním průkazem. Pokud Klub nesplní
předepsanou lhůtu 14 dnů, bude předán k disciplinárnímu potrestání a žádost bude posuzována,
jako když Klub se žádostí souhlasí.
3. Žádá-li o zrušení Klub, vyhotoví seznam Hráčů, u nichž žádá o zrušení registrace a odevzdá jej
spolu s registračními průkazy registračnímu oddělení ČSLH. Seznam opatří razítkem a
podpisem funkcionáře Klubu nebo na registračních stránkách ČSLH vyplní pro jednotlivé Hráče
žádost o zrušení registrace a neprodleně odešle průkazy poštou na registrační oddělení ČSLH.
Hráči oznámí poštou doporučeně, že mu ruší registraci.
4. Poplatek za zrušení registrace je 50 Kč.
5. Registrační oddělení projedná žádost o zrušení registrace a rozhodnutí oznámí písemně Hráči a
Klubu.
6. Při trvalém přestupu do zahraničního klubu se registrace zruší. Při hostování v zahraničním
klubu provede registrační oddělení ČSLH záznam v registračním průkazu.
7. Pokud družstvo dané věkové kategorie Klubu nevstoupí do druhé po sobě jdoucí sezóny, bude
dle odst. 1. čl. 6 Registračního řádu na žádost Hráče zrušena registrace i bez souhlasu
mateřského Klubu. Žádost o zrušení registrace z tohoto důvodu však může být podána nejdříve
1.7. Sezóny a pro její posouzení je rozhodující stav v době jejího podání. Pro účely aplikace
tohoto ustanovení se za soutěž dané věkové kategorie považuje též odpovídající zahraniční
soutěž, které se mateřský Klub účastní se souhlasem ČSLH.
Článek 6
Obnova registrace
1. Hráč, jemuž byla zrušena registrace na základě žádosti Klubu, nebo dle odst. 7. čl. 5
Registračního řádu, může být kdykoliv znovu zaregistrován za kterýkoliv Klub, mimo období
od 1.2. do 30.4. roku.
2. Hráč, jemuž byla zrušena registrace na základě jeho žádosti se souhlasem Klubu, může být
znovu zaregistrován za kterýkoliv Klub až po uplynutí 12 měsíců od zrušení registrace, mimo
období od 1.2. do 30.4. roku.
3. Hráč, jemuž byla zrušena registrace na základě jeho žádosti přes nesouhlas Klubu, může být
znovu zaregistrován až po uplynutí 12 měsíců od zrušení registrace, mimo období od 1.2. do
30.4. roku, a to:
a) za Klub, ve kterém byl Hráč registrován před zrušením registrace nebo
b) za kterýkoliv jiný Klub, ovšem pouze se souhlasem Klubu, ve kterém byl Hráč registrován
před zrušením registrace, nebo po předložení dokladu o zaplacení odstupného tomuto Klubu
ve výši dle čl. 9 „Přestupního řádu mimo klubů extraligy a I. ligy“ ve znění platném a
účinném ke dni zrušení registrace.
4. Hráč, jemuž byla zrušena registrace dle věty první odst. 6. čl. 5 Registračního řádu může být
kdykoliv znovu zaregistrován, mimo období od 1.2. do 30.4. roku, a to:
a) za Klub, ve kterém byl Hráč registrován před zrušením registrace nebo
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b) za kterýkoliv jiný Klub, ovšem pouze se souhlasem Klubu, ve kterém byl Hráč registrován
před zrušením registrace, nebo po předložení dokladu o zaplacení odstupného tomuto Klubu
ve výši dle čl. 9 „Přestupního řádu mimo klubů extraligy a I. ligy“ ve znění platném a
účinném ke dni zrušení registrace.
5. Při obnově registrace se postupuje jako v případě původní registrace.
Článek 7
Závěrečná ustanovení
1. Spory o registraci mezi Kluby rozhoduje registrační oddělení ČSLH.
2. Porušení ustanovení Registračního řádu se považuje za disciplinární provinění.
3. Výklad Registračního řádu, jeho změny a doplňky provádí výkonný výbor ČSLH.
4. Používání elektronické registrace může být upřesněno vnitřní směrnicí ČSLH.
5. Tento Registrační řád byl schválen konferencí ČSLH dne 14.6.2014 s platností a účinností od
14.6.2014 a případně následně měněn a doplňován VV ČSLH.
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