Registrační řád
(Schválený ČS ČSC, 2. červen 2018)
1) Základní ustanovení
čl. 1
Hráč, který se chce zúčastnit soutěží pořádaných Českým svazem curlingu z.s. (dále jen ČSC) musí
být řádně registrován podle tohoto řádu. Tato registrace je současně podmínkou účasti ve všech
mezinárodních soutěžích typu mistrovství, resp. otevřené mistrovství, kdy tato účast je považována za
státní reprezentaci České republiky. Pokud je hráč již registrován v jiném curlingovém svazu, je
povinen tuto informaci sdělit společně s žádostí o registraci. Obdobně je povinen český registrovaný
hráč oznámit Soutěžní komisi ČSC (dále jen SK ČSC), že souběžně požádal (je registrován) v jiném
curlingovém svazu, než v ČSC.
čl. 2
Hráč žádá o registraci prostřednictvím svého klubu, nebo individuálně. Hráč může být registrován
pouze za jeden klub, nebo individuálně.
čl. 3
Osvědčením o registraci je registrační průkaz jako povinný sportovně-technický doklad.
čl. 4
Registrační průkaz obsahuje identifikační údaje hráče, jeho případnou klubovou příslušnost, další
potřebné údaje ověřující jeho aktuálnost a musí být opatřen věrohodnou fotografií hráče.
čl. 5
Povinnou podmínkou k vydání registračního průkazu a prodloužení jeho platnosti je:
a) předložení jména, adresy, rodného čísla (u cizích státních příslušníků data narození) a fotografie
(ta pouze v případě vydání registračního průkazu),
b) složení zřizovacího, resp. prodlužovacího registračního poplatku.
Hráč může být řádně zaregistrován až po splnění shora uvedených podmínek.
2) Přihláška k registraci
čl. 6
Hráč se přihlašuje k registraci prostřednictvím svého klubu nebo individuálně písemně přihláškou
odeslanou na adresu sekretariátu ČSC k rukám sekretáře, který ji předloží ke schválení SK ČSC. Ta
garantuje jedinečnost přihlášky k registraci – hráč nesmí mít současně dvě, či více registrací.
3) Provedení registrace
čl. 7
Registraci i její případnou změnu provádí SK ČSC po kontrole údajů uvedených v písemné přihlášce
k registraci (na svém nejbližším zasedání). V případě zjištěných závad oznámí tyto příslušnému
žadateli k dosažení nápravy. Registraci hráčů, kteří jsou zároveň registrování i v jiných curlingových
svazech, schvaluje Výkonný výbor ČSC dle doporučení SK ČSC.
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4) Doba platnosti a prodloužení platnosti registrace
čl. 8
Registrační průkaz vystavený podle tohoto řádu má platnost po dobu jedné herní sezóny. Dále bude
možno jeho platnost prodlužovat na základě písemné žádosti a po úhradě registračního poplatku vždy
do 15. srpna běžného kalendářního roku, maximálně však s dvouměsíčním předstihem s tím, že
prodloužení registrace platí od 1. září běžného kalendářního roku. Zřizovací registrační poplatek činí
200,- Kč, prodlužovací registrační poplatek pak 100,- Kč. Hráči, kteří v dané sezóně nebudou starší 21
let věku, mají poplatky poloviční. Prodlužovací registrační poplatek se neplatí za nově zaregistrované
hráče v období od 1. ledna do 15. srpna daného roku.
čl. 9
Písemnou žádost o prodloužení platnosti registrace je povinen učinit příslušný klub, kterého je hráč
členem, resp. individuální člen ČSC vždy nejpozději do 15. srpna běžného kalendářního roku. Pokud
platnost registrace nebude popsaným způsobem prodloužena, přestává být řádně registrovaným
hráčem a nemůže nadále startovat v žádné soutěži uvedené v čl. 1.
Pokud nebude do 15. srpna běžného kalendářního roku uhrazen prodlužovací registrační poplatek,
hráč se nebude moci zúčastňovat soutěží pořádaných ČSC, tzn. registrace hráče je zrušena a, pokud
má být obnovena, musí být za hráče znovu zaplacen zřizovací registrační poplatek.
čl. 10
Při poškození, či ztrátě registračního průkazu je příslušný klub, ve kterém je hráč registrován, resp.
individuální člen ČSC povinen tento fakt oznámit SK ČSC a tato pak, nezjistí-li jiné závady, vystaví
duplikát registračního průkazu. Poplatek za duplikát je dvojnásobný (tj. 200,- Kč nebo 400,- Kč).
V případě změn v osobních údajích hráče jsou kluby, resp. individuální členové ČSC povinni tyto
nahlásit do 14 dnů. V případě změny jména nebo příjmení je poplatek za zhotovení registračního
průkazu 100,- Kč.
Přejmenování klubu
- v případě přejmenování klubu je nutno nejpozději do 3 měsíců požádat o změnu registrace hráčů
(výše registračního poplatku se řídí čl. 8 tohoto řádu o výši prodlužovacího registračního
poplatku).
Sloučení klubů
- v případě sloučení klubů je nutno požádat o změnu registrace těch hráčů, kterých se to týká,
v řádném přestupním termínu před zahájením nové ligové soutěže, tzn. nejpozději 15. srpna
běžného kalendářního roku (výše registračního poplatku se řídí čl. 8 tohoto řádu o výši
prodlužovacího registračního poplatku).
V případě nesplnění povinnosti nahlásit řádně a včas změny dle tohoto článku, může být ze strany
ČSC rozhodnuto o pozastavení účasti hráče, jehož se změna týká v soutěži.
5) Zrušení registrace
čl. 11
Registrace je zrušena:
a) na žádost hráče, který je o tom povinen informovat svůj klub, je-li tento klub řádným členem ČSC
b) na žádost klubu, který je řádným členem ČSC a ve kterém je hráč registrován (součástí žádosti
musí být vyjádření hráče),
c) na doporučení Disciplinární komise ČSC,
d) při ukončení platnosti registračního průkazu, nebyla-li podána žádost o prodloužení platnosti
registrace do nejbližšího přestupního termínu ve stanoveném přestupním termínu nebo nebyl-li
řádně a včas zaplacen prodlužovací registrační poplatek.
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O zrušení registrace podle bodů a), b) a c) tohoto článku rozhoduje SK ČSC. Proti rozhodnutí SK ČSC
o zrušení registrace je přípustné odvolání, které se podává písemně ve lhůtě 14 dnů ode dne jeho
doručení k rukám Výkonného výboru ČSC (dále jen VV ČSC), který rozhodne s definitivní platností a
je konečnou instancí v této věci.
Odvolání proti rozhodnutí SK ČSC
- písemná forma, obsahuje datum, jméno a adresu odvolatele a předmět odvolání
- poplatek za podání odvolání činí 500,- Kč, v případě vyřešení odvolání ve prospěch odvolatele je
poplatek vrácen
- musí být podáno písemně nejpozději do 14 dnů od doručení rozhodnutí SK ČSC, musí být
vyřešeno nejdéle do 14 dnů od jeho doručení, ve složitých případech nejdéle do 30 dnů ode dne
jeho doručení.
- o odvolání rozhoduje VV ČSC, který je konečnou instancí.
čl. 12
SK ČSC eviduje registrační přihlášky a jejich platnost průběžně kontroluje.
6) Obnovená registrace
čl. 13
Hráč, jemuž byla zrušena registrace podle čl. 11 bodů a), b) nebo d), může být opět registrován
nejdříve po uplynutí herní sezóny, ve které došlo ke zrušení. V případě zrušení registrace podle čl. 11
bodu c) může být hráč znovu registrován nejdříve po uplynutí herní sezóny po herní sezóně, ve které
došlo ke zrušení. Při opětovné registraci se postupuje stejně jako při prvé registraci.
7) Přestupy
čl. 14
Písemné žádosti o přestup je nutné předložit vždy nejpozději do 15. srpna běžného kalendářního roku
nebo 15. prosince běžného kalendářního roku. Rozhodující pro posouzení včasnosti je poštovní razítko
s datem doručení, případně datum potvrzení převzetí sekretářem ČSC, ev. předsedou SK ČSC. Vlastní
přestup je pak možný po odsouhlasení SK ČSC vždy k 1. září, resp. 1. lednu běžného kalendářního
roku. Součástí žádosti o přestup je písemný souhlas obou zúčastněných klubů a přestupujícího hráče.
Pokud se kluby nedohodnou na přestupu, nemůže být přestupující hráč zapsán 4 měsíce na jmennou
soupisku nového klubu od data podání žádosti k SK ČSC. Toto ustanovení o nezapsání na jmennou
soupisku platí i pro případy podání odvolání proti rozhodnutí o zrušení registrace dle článku 11, druhý
odstavec.
Poplatek za zaregistrování hráče je shodný s výší poplatku za první registraci a je nedílnou součástí
písemné žádosti o přestup.
8) Hostování
čl. 15
Hostování je vázáno souhlasem zúčastněných klubů, hostujícího hráče (případně jeho zákonného
zástupce) a SK ČSC. O hostování pro jakoukoliv soutěž pořádanou ČSC je třeba žádat samostatně,
není-li v tomto řádu uvedeno jinak. Každý hráč může v průběhu jedné herní sezóny hostovat ve více
klubech, ale v každé soutěži může být uveden na soupisce pouze jednoho týmu.
Hostování pro Mistrovství České republiky (dále jen MČR) mužů a žen je pro probíhající herní sezónu
realizováno průběžně, nejpozději však 15. prosince běžného kalendářního roku. Žádost o hostování
musí být podána nejméně 10 dní před ligovým kolem MČR.
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Hostování pro MČR mužů a žen zároveň platí i pro Pohár ČSC mužů a žen.
Žádost o hostování pro MČR juniorů, ve které má hráč nastoupit, musí být podána nejméně 10 dní
před jejím zahájením.
Pro ostatní soutěže pořádané ČSC není potřeba o hostování žádat (to znamená, že hráč může volně
nastoupit za jiný klub, než kterého je sám členem). Hostování ale může být upraveno v závazných
pokynech pro příslušnou soutěž, které zpracovává SK ČSC.
V případě, že ze závazných pokynů pro danou soutěž vyplývá, že klub má odevzdat jmennou soupisku
týmu dříve než deset dnů před zahájením soutěže, popř. před ligovým kolem, je podmínkou pro účast
týmu v soutěži mít na jmenné soupisce minimálně čtyři hráče, kteří jsou členy klubu (členem klubu je
pro danou soutěž i hostující hráč).
Hostování je možné zrušit v průběhu sezóny. Podmínkou je neúčast hostujícího hráče v dané
(konkrétní) soutěži pořádané ČSC v probíhající sezóně za klub, ve které hostuje (nesmí být uveden na
sezónní soupisce). Žádost o zrušení hostování musí být podána nejméně 10 dní před ligovým kolem
MČR, nebo 10 dní před zahájením jiné soutěže pořádané ČSC, ve které má hráč nastoupit.
Hostování zaniká k 30. červnu běžného kalendářního roku. V případě zájmu obou klubů a hráče je
nutno pro další sezónu požádat o hostování znovu.
Poplatek za hostování, který je nedílnou součástí písemné žádosti o hostování, činí 100,- Kč. Poplatek
za hostování v juniorských soutěžích činí 50,- Kč.
čl. 16) Společná ustanovení k přestupu a hostování

U individuálního člena ČSC dává souhlas s přestupem a nebo hostováním Výkonný výbor
ČSC a nebo osoba/y Výkonným výborem ČSC k tomuto účelu delegována/y.
Aby se klubu započítával tým v MČR nebo v MČRJ pro určení počtu hlasů dle Klíče výkonu
hlasovacího práva na ČS ČSC dle Jednacího a volebního řádu, musí být počet hráčů vlastního
klubu v týmu oproti počtu individuálních členů ČSC (kteří jsou v tomto týmu na hostování)
na soupisce týmu v nadpoloviční většině a zároveň na ní mohou být maximálně dva
individuální členové ČSC.

9) Evidence a kontrola
čl. 16
Řídící orgány soutěží kontrolují registrační průkazy hráčů. V případě nesrovnalostí může být hráč
potrestán disciplinárně i sportovně technicky (kontumace utkání).
čl. 17
Evidenci registrovaných hráčů vedou
- ČSC prostřednictvím SK ČSC
- jednotlivé kluby.
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