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SMĚRNICE O REGISTROVANÝCH HRÁČÍCH

Český badmintonový svaz, z. s.

Směrnice o registrovaných hráčích

Článek I
Registrace
1. Soutěží Českého badmintonového svazu, z.s. (dále jen „ČBaS“) se může zúčastnit jen osoba,
která je řádně registrována podle této směrnice. Cizí státní příslušník se může účastnit soutěží
jednotlivců i bez registrace.
2. Registrací se rozumí evidence v záznamech ČBaS (udělení licence).
3. Registrace se provede, pokud žadatel
a. řádně vyplní a doručí ČBaS registrační formulář (příloha č. 1 nebo 2 této směrnice),
b. zaplatí poplatek za registraci.
Registrace je aktivována do 31. ledna následujícího roku. Prodloužení aktivnosti registrace se
provádí prostřednictvím internetových stránek provozovaných ČBaS, a to vždy o jeden rok
do 31. ledna příslušného roku. V případě aktivace registrace nebo prodloužení aktivnosti
registrace v období 1. 12. do 31. 12. je registrace aktivní do 31. ledna druhého následujícího
roku.
4. Každý může být registrován v ČBaS pouze za jeden klub či oddíl (dále jen „mateřský
klub/oddíl“).
5. Registrace se neprovede, pokud
a. klub či oddíl, do kterého je registrace žádána, není členem ČBaS nebo nesplnil svou
evidenční povinnost dle předpisů ČBaS,
b. hráč je již registrován,
c. nebyly splněny povinnosti dle odst. 3.
6. Při změně údajů hráče se na žádost hráče provede změna v záznamech ČBaS.
7. Registrace se zruší
a. pokud do tří let od posledního dne aktivnosti registrace nebylo provedeno její
prodloužení,
b. na žádost hráče,
c. na žádost mateřského klubu/oddílu,
d. uplynutím 3 měsíců ode dne, kdy se stane mateřský klub/oddíl součástí jiného klubu či
oddílu, nebo ode dne změny názvu mateřského klubu/oddílu, pokud nebude podána
žádost o přeregistraci,
e. pokud mateřský klub/oddíl nesplnil ani do 31. ledna příslušného roku svou evidenční
povinnost dle předpisů ČBaS,
f.

při zániku členství v ČBaS hráče nebo mateřského klubu/oddílu.

8. Hráči, jemuž byla zrušena registrace dle odst. 7 písm. a., b. a f. v případě zániku členství v ČBaS
hráče, bude provedena pro jiný klub či oddíl nejdříve za jeden rok ode dne zrušení.
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9. Hráči, jemuž byla zrušena registrace mateřským klubem/oddílem, může být provedena
za jiný klub či oddíl nejdříve v nejbližším přestupním termínu.
10. V případě zrušení registrace může být nová registrace za původní klub či oddíl provedena
kdykoliv.
11. Mateřské kluby/oddíly vedou evidenci registrovaných hráčů a plní svou evidenční povinnost
dle předpisů ČBaS.
Článek II
Změna registrace
1. Na žádost registrovaného hráče se při splnění podmínek podle této směrnice povolí změna
registrace (dále jen „přestup“) z mateřského klubu/oddílu do nového klubu či oddílu.
2. Pokud se mateřský klub/oddíl stane součástí jiného klubu či oddílu, provede se na žádost nového
klubu či oddílu přeregistrace. Pokud dojde pouze ke změně názvu či sídla mateřského
klubu/oddílu, provede se přeregistrace na žádost klubu/oddílu. Ve všech ostatních případech se
jedná o přestup.
3. Hráč je oprávněn žádat o přestup, jen pokud je za svůj mateřský klub/oddíl registrován nejméně
posledních 12 měsíců, přičemž toto neplatí pro přeregistraci dle předchozího odstavce.
4. Přestupní období jsou 21. - 28. února a 21. - 28. srpna. V případě, že mateřský klub/oddíl
i nový klub či oddíl souhlasí, může být žádost o přestup podána kdykoliv.
5. V přestupním období je hráč oprávněn žádat o přestup pouze do jednoho klubu či oddílu.
6. Mateřský klub/oddíl je oprávněn za hráče požadovat výchovné nebo odstupné, jehož výše je
určena podle žebříčkového postavení hráče a stanovena v příloze č. 3 této směrnice. Nárok
na výchovné či odstupné zaniká dohodou mateřského klubu/oddílu a nového klubu či oddílu.
7. Řízení o přestupu se zahajuje doručením tiskopisu „Ohlášení přestupu“ (dále jen „přestupní
lístek“; příloha č. 4 této směrnice), který obsahuje vyjádření mateřského klubu/oddílu, je-li
v něm hráč registrován, a nového klubu či oddílu. Vyjádření je možné ve formě
„souhlasím/nesouhlasím“, jiná vyjádření nebo podmínky se v dalším řízení neberou v úvahu.
Přestupní lístek žadatel doručí ČBaS v přestupním období a přiloží k němu
a. doklad o zaplacení poplatku za přestup,
b. potvrzení o zaplacení výchovného nebo odstupného, je-li na něj nárok.

3

Český badmintonový svaz, z. s.

Směrnice o registrovaných hráčích

8. Přestup se povolí, pokud je přestupní lístek řádně vyplněn a spolu s přílohami řádně doručen
a. včetně souhlasného vyjádření mateřského klubu/oddílu a nového klubu či oddílu
s přestupem,
b. i pokud mateřský klub/oddíl s přestupem nesouhlasí, pokud se jedná o opakovaně
hlášený přestup do téhož klubu či oddílu, který byl v nejbližším předchozím přestupním
období zamítnut,
c. i pokud se mateřský klub/oddíl na přestupním lístku nevyjádří či vyjádří se
nedostatečně, to ve lhůtě do 10 dnů ode dne doručení přestupního lístku.
9. Přestup se zamítne, pokud
a. nový klub či oddíl nesplnil svou evidenční povinnost dle předpisů ČBaS,
b. přestupní lístek nebyl řádně doručen v souladu s odst. 3 a 4,
c. o přestup bylo současně žádáno do dvou a více klubů či oddílů v rozporu s odst. 5,
d. pokud mateřský klub/oddíl s přestupem nesouhlasí a nejedná se o případ
podle odst. 8 písm. b.,
e. přestupní lístek nebyl řádně vyplněn hráčem, novým klubem či oddílem
nebo nebyl předložen doklad o zaplacení poplatku a výchovného či odstupného, je-li na
něj nárok, dle odst. 7.
10. Písemné vyhotovení rozhodnutí ve věci žádosti o přestup se doručuje hráči, mateřskému
klubu/oddílu a novému klubu či oddílu, a to jen při rozhodnutích podle odst. 8 písm. b. a c.
a odst. 9. Rozhodnutí obsahuje výrok, odůvodnění a poučení o odvolání.
Článek III
Hostování
1. Na žádost registrovaného hráče se při splnění podmínek podle této směrnice povolí
na sezónu účast v soutěžích družstev v jiném klubu či oddílu (dále jen „nový oddíl“)
než mateřském (dále jen „hostování“). V povoleném rozsahu hostování je registrovaný hráč
oprávněn účastnit se soutěží družstev jen v novém klubu či oddílu.
2. Řízení o hostování se zahajuje doručením tiskopisu „Ohlášení hostování“ (dále jen „hostovací
lístek“; příloha č. 5 této směrnice) ČBaS. V případě hráčů v juniorském věku se na tiskopisu
vyznačí konkrétní věková kategorie, pro kterou se povolení hostování požaduje.
3. Hráč je oprávněn žádat o hostování, jen pokud je za svůj mateřský klub/oddíl registrován
nejméně posledních 12 měsíců, přičemž toto neplatí pro přeregistraci dle čl. II odst. 2.
4. Hostování lze ohlásit do 30. září jen do jednoho klubu či oddílu pro soutěž dospělých a jednoho
klubu či oddílu pro soutěž juniorů. K hostovacímu lístku se přiloží doklad o zaplacení poplatku
za hostování.
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5. Hostování se povolí jen při souhlasu mateřského klubu/oddílu a klubu či oddílu, kam je
hostování žádáno. Souhlas mateřského klubu/oddílu může být omezen na soutěže družstev
dospělých či juniorů (tj. juniorské kategorie), a to ve formě vyjádření souhlasu pro konkrétní
kategorii.
6. Souhlas s hostováním se vydává do konce probíhající soutěžní sezóny.
7. Při přestupu do jiného klubu či oddílu nebo zrušení registrace ztrácí hostování platnost.
8. Start cizího státního příslušníka v soutěži družstev se řídí příslušnými ustanoveními
pro hostování, přičemž je třeba předložit souhlasné vyjádření mateřské federace uvolňující
hráče pro soutěže družstev ČBaS.
9. Na řízení o hostování se vztahují přiměřeně ustanovení o změně registrace.
Článek IV
Start v zahraničních soutěžích
1. Start registrovaného hráče v zahraničních soutěžích družstev je přípustný jen s povolením
ČBaS, které se udělí na žádost, pokud to není v rozporu s předpisy ČBaS nebo mezinárodních
organizací, jejichž je ČBaS součástí.
2. Řízení se zahajuje doručením tiskopisu „Ohlášení startu v zahraniční soutěži“ (příloha č. 6 této
směrnice) ČBaS.
3. Povolení ke startu se vydává do konce probíhající soutěžní sezóny.
Článek V
Procesní ustanovení
1. Řízení podle této směrnice vede a rozhodnutí vydává:
a. o registraci dle článku I. této směrnice a startu v zahraničních soutěžích sekretariát
ČBaS,
b. o přestupech a hostováních v rámci oblasti sportovně-technická komise (případně řídící
soutěží) oblastního svazu,
c. v ostatních záležitostech sportovně-technická komise ČBaS (např. o přestupech
a hostováních mezi oblastmi; hostování mezi kluby či oddíly jednoho oblastního svazu,
pokud se jedná o hostování do klubu či oddílu, který hraje vyšší než oblastní soutěž
atd.).
2. O řádně podané žádosti rozhodne příslušný orgán do 15 dnů ode dne podání žádosti.
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3. Podáním se rozumí doručení formuláře podle jedné z příloh vyplněného čitelně ve všech
rubrikách, opatřeného podpisem hráče, případně jeho zákonného zástupce (rodiče)
u hráčů mladších osmnácti let, podpisem oprávněných činovníků a razítkem klubu či oddílu,
datem vyhotovení podpisů. Upřednostňuje se podání prostřednictvím elektronických služeb
(e-mailem).
4. Doručením se rozumí odeslání e-mailu s potvrzením o přečtení, odevzdání doporučené zásilky
poskytovateli poštovních služeb, zaslání prostřednictvím datové schránky nebo jeho osobní
předání příjemci.
5. Pokud nemá žádost předepsané náležitosti nebo pokud trpí jinými vadami, vyzve příslušný
orgán k jejich odstranění a poskytne k tomu přiměřenou lhůtu, nejvýše však 15 dnů, přičemž
může řízení přerušit.
6. Rozhodnutí jsou účinná dnem jejich doručení.
7. Účastník řízení má právo podat odvolání proti rozhodnutím vydaným dle této směrnice.
Odvolání je třeba podat a poplatek za něj uhradit ve lhůtě 15 dnů ode dne doručení rozhodnutí.
O odvolání rozhoduje legislativní rada ČBaS.
8. Podanému odvolání může při souhlasu všech účastníků řízení vyhovět také orgán, který
rozhodnutí vydal. Chyby v psaní a jiné zřejmé nesprávnosti v rozhodnutí opraví orgán, který
rozhodnutí vydal, i bez návrhu.
9. Připadá-li poslední den lhůty na sobotu, neděli nebo den pracovního klidu, považuje se
za poslední den lhůty nejbližší následující pracovní den.
10. Přehled o rozhodnutích ve věcech, ve kterých rozhoduje sportovně-technická komise ČBaS, se
uveřejňuje na internetových stránkách provozovaných ČBaS.
11. Porušení ustanovení této směrnice se považuje za disciplinární provinění.
Článek VI
Poplatky
1. Výši poplatků dle této směrnice určuje samostatný předpis ČBaS, přičemž zpoplatněna bude
zejména:
a. registrace hráče v mateřském oddílu/klubu, prodloužení aktivnosti registrace
v mateřském oddílu/klubu, přestup, hostování, start v zahraničí,
b. registrace hráče a prodloužení aktivnosti registrace,
c. podání odvolání proti rozhodnutí.
2. Poplatek se hradí předem na účet ČBaS a je nevratný.
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Článek VII
Závěrečná a přechodná ustanovení
1. Změny, doplňky nebo vydání nové směrnice schvaluje Výkonný výbor ČBaS.
2. Tato směrnice nabývá účinnosti dne 1. ledna 2017. Dnem účinností této směrnice se zrušuje
účinnost Registračního řádu a Přestupního řádu.
3. Přechodná ustanovení:
a. Rozhodnutí a jednání podle Registračního řádu a Přestupního řádu před nabytím
účinnosti této směrnice zůstávají nedotčena.
b. Aktivnost všech registrací (licencí) dle Registračního řádu končí dnem 31. ledna 2017.
c. Hráči registrovaní bez příslušnosti k mateřskému klubu/oddílu jsou povinni registrovat
se k mateřskému klubu/oddílu nejpozději do 31. ledna 2018.

V Praze dne 15. 12. 2016
Ing. Martin Osička,
předseda ČBaS, z.s.
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Přílohy:
1. Formulář „Přihláška k registraci“ podaný hráčem
2. Formulář „Přihláška k registraci“ podaný klubem či oddílem
3. Tabulkové částky výchovného a odstupného
4. Formulář „Ohlášení přestupu“
5. Formulář „Ohlášení hostování“
6. Formulář „Ohlášení startu v zahraniční soutěži“
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Příloha č. 1 - Formulář „Přihláška k registraci“ podaný hráčem

Přihláška k registraci podaná hráčem
Informace o žadateli
Jméno, příjmení, titul
Datum narození
Rodné číslo
Státní příslušnost
Bydliště (ulice, č. p., město)
PSČ
Kontakt (e-mail a telefon)
Informace o nadřazeném subjektu
Přihlášení k oddílu/klubu
Za oddíl/klub
(podpis a razítko)

Vyslovuji souhlas se zpracováním a evidencí osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb. a souhlas
s využitím rodného čísla podle zákona č. 133/2000 Sb.:
a) Souhlasím s tím, aby TJ/SK zpracovávala a evidovala mé osobní údaje poskytnuté jí v souvislosti
s mým členstvím a činností v TJ/SK. Tento souhlas se výslovně vztahuje i na moje rodné číslo.
b) Dále souhlasím s tím, že TJ/SK je oprávněna poskytovat uvedené osobní údaje, včetně rodného
čísla, do centrální evidence ČBaS a současně příslušnému regionálnímu sdružení ČUS a následně
VV ČUS k vedení evidence členské základny v ČUS dle směrnic ČUS a k identifikaci sportovce
při soutěžích.
c) Osobní údaje, včetně rodného čísla, je TJ/SK oprávněna zpracovávat a evidovat i po ukončení mého
členství v TJ/SK.
d) Souhlasím s tím, že osobní údaje ve formátu jméno, příjmení a datum narození budou uveřejněny
v elektronické databázi na webových stránkách ČBaS.
Prohlašuji, že jsem byl/a řádně informován/a o všech skutečnostech dle ustanovení § 11 zákona
č. 101/2000 Sb.

Datum, místo a podpis
uchazeče
Datum, místo a podpis
zákonného zástupce
Prohlášení zákonného zástupce u osoby mladší 18 let: Souhlasím s hráčskou registrací výše uvedeného žadatele u ČBaS
a přejímám na sebe veškerou zodpovědnost z toho plynoucí.
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Příloha č. 2 - Formulář „Přihláška k registraci“ podaný klubem či oddílem

Přihláška k registraci podaná klubem/oddílem

Jméno, příjmení,
titul

Datum
narození

Rodné číslo

Bydliště
(ulice, č. p., město,
PSČ)

Kontakt
(e-mail a
telefon)

Podpis*

V případě jiné státní příslušnosti než české tuto skutečnost výslovně uveďte do sloupce „rodné číslo“.
* Prohlášení zákonného zástupce u osoby mladší 18 let: „Souhlasím s hráčskou registrací uvedeného žadatele u ČBaS
a přejímám na sebe veškerou zodpovědnost z toho plynoucí.“
Vyslovuji souhlas se zpracováním a evidencí osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb. a souhlas s využitím rodného čísla
podle zákona č. 133/2000 Sb.:
e) Souhlasím s tím, aby TJ/SK zpracovávala a evidovala mé osobní údaje poskytnuté jí v souvislosti s mým členstvím
a činností v TJ/SK. Tento souhlas se výslovně vztahuje i na moje rodné číslo.
f) Dále souhlasím s tím, že TJ/SK je oprávněna poskytovat uvedené osobní údaje, včetně rodného čísla, do centrální evidence
ČBaS a současně příslušnému regionálnímu sdružení ČUS a následně VV ČUS k vedení evidence členské základny v ČUS
dle směrnic ČUS a k identifikaci sportovce při soutěžích.
g) Osobní údaje, včetně rodného čísla, je TJ/SK oprávněna zpracovávat a evidovat i po ukončení mého členství v TJ/SK.
h) Souhlasím s tím, že osobní údaje ve formátu jméno, příjmení a datum narození budou uveřejněny v elektronické databázi
na webových stránkách ČBaS.
Prohlašuji, že jsem byl/a řádně informován/a o všech skutečnostech dle ustanovení §11 zákona č. 101/2000 Sb.

Za oddíl/klub

Oddíl/klub

(podpis a razítko)
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Příloha č. 3 - Tabulkové částky výchovného a odstupného

a)

Výchovné

Odstupné

Určení

120.000,- Kč

100.000,- Kč

za hráče či hráčku, který(á) je do 50. místa světového žebříčku ve dvouhře
či v párové disciplíně

b)

100.000,- Kč

80.000,- Kč

za hráče či hráčku, který(á) je do 100. místa světového žebříčku ve dvouhře
či do 75. místa světového žebříčku v párové disciplíně

c)

75.000,- Kč

60.000,- Kč

za hráče či hráčku, který(á) je do 200. místa světového žebříčku ve dvouhře
či do 100. místa světového žebříčku v párové disciplíně

d)

54.000,- Kč

45.000,- Kč

za hráče či hráčku, který(á) je do 4. místa celostátního žebříčku dospělých

e)

47.000,- Kč

39.000,- Kč

za hráče či hráčku, který(á) je do 8. místa celostátního žebříčku dospělých

f)

40.000,- Kč

33.000,- Kč

za hráče či hráčku, který(á) je do 12. místa celostátního žebříčku dospělých

g)

20.000,- Kč

17.000,- Kč

za hráče či hráčku, který(á) je do 20. místa celostátního žebříčku dospělých

h)

7.000,- Kč

6.000,- Kč

za hráče či hráčku, který(á) je do 50. místa celostátního žebříčku dospělých

i)

60.000,- Kč

50.000,- Kč

za hráče či hráčku, který(á) je do 50. místa světového juniorského žebříčku
ve dvouhře či v párové disciplíně

j)

45.000,- Kč

35.000,- Kč

za hráče či hráčku, který(á) je do 4. místa celostátního žebříčku mládežnické
kategorie U19 nebo do 100. místa světového juniorského žebříčku ve
dvouhře či v párové disciplíně

k)

20.000,- Kč

17.000,- Kč

za hráče či hráčku, který(á) je do 8. místa celostátního žebříčku mládežnické
kategorie U19

l)

7.000,- Kč

6.000,- Kč

za hráče či hráčku, který(á) je do 20. místa celostátního žebříčku
mládežnické kategorie U19

m

20.000,- Kč

17.000,- Kč

kategorie U17

)
n)

za hráče či hráčku, který(á) je do 4. místa celostátního žebříčku mládežnické

13.000,- Kč

11.000,- Kč

za hráče či hráčku, který(á) je do 8. místa celostátního žebříčku mládežnické
kategorie U17

o)

4.000,- Kč

3.000,- Kč

za hráče či hráčku, který(á) je do 20. místa celostátního žebříčku
mládežnické kategorie U17

p)

11.000,- Kč

9.000,- Kč

za hráče či hráčku, který(á) je do 4. místa celostátního žebříčku mládežnické
kategorie U15

q)

7.000,- Kč

6.000,- Kč

za hráče či hráčku, který(á) je do 8. místa celostátního žebříčku mládežnické
kategorie U15

r)

2.000,- Kč

1.500,- Kč

za hráče či hráčku, který(á) je do 20. místa celostátního žebříčku
mládežnické kategorie U15
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Český badmintonový svaz, z. s.

Směrnice o registrovaných hráčích

Poznámky:
Umístění na žebříčku = pořadí na aktuálním platném žebříčku v době ohlášení přestupu. Aktuálním
žebříčkem se rozumí žebříček průběžně vydávaný STK ČBaS po každém odehraném GPA či MČR nebo
konečný žebříček. Započítává se vždy nejlepší umístění ze všech tří bodovaných disciplín (dvouhra,
čtyřhra a smíšená čtyřhra). Při opakovaném ohlášení přestupu podle článku II. odst. 8 písm. b) směrnice
bude výše výchovného či odstupného řídit podle vyššího dosaženého pořadí na žebříčcích platných
v době prvního nebo v době opakovaného ohlášení přestupu.
Při stanovení kategorie výchovného či odstupného není rozhodující věk, ale je vždy bráno v úvahu
nejvýhodnější umístění přestupujícího hráče pro mateřský klub/oddíl.
Nárok na výchovné vzniká, pokud od registrace hráče v mateřském klubu/oddílu uplynulo více než 10
let, při první registraci hráče v ČBaS alespoň 3 roky. Nárok na odstupné vzniká registrací hráče
v mateřském klubu/oddílu.
Kluby a oddíly jsou oprávněny dohodnout se o podmínkách přestupu s vyšším či menším výchovným
či odstupným než je stanoveno v této směrnici, jakož se dohodnout o přestupu bez výchovného či
odstupného.
U hráčů, které nelze posuzovat podle výše uvedených kritérií, může být mezi kluby či oddíly dohodnuta
libovolná částka výchovného či odstupného, avšak v tomto případě není dohodnutá částka součástí
přestupu.
Konkrétní výše výchovného či odstupného bude uvedena v rubrice „Vyjádření mateřského
klubu/oddílu“ na přestupním lístku, pokud mateřský klub/oddíl úhradu této částky stanovuje jako
podmínku schválení přestupu.
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Český badmintonový svaz, z. s.

Směrnice o registrovaných hráčích

Příloha č. 4 - Formulář „Ohlášení přestupu“

Ohlášení přestupu

Žadatel
Jméno, příjmení, titul
Datum narození
Bydliště (ulice, město, PSČ)
Kontakt (e-mail a telefon)
Mateřský klub/oddíl
Název klubu/oddílu
Soutěž družstev
Vyjádření klubu/oddílu

souhlasím / nesouhlasím

Za klub/oddíl
(datum, jméno, podpis a razítko)

Nový klub/oddíl
Název klubu/oddílu
Soutěž družstev
Vyjádření klubu/oddílu

souhlasím / nesouhlasím

Za klub/oddíl
(datum, jméno, podpis a razítko)

Datum a podpis žadatele
(zákonného zástupce)
Prohlášení zákonného zástupce u osoby mladší 18 let: Souhlasím s žádostí výše uvedeného žadatele u ČBaS a přejímám
na sebe veškerou zodpovědnost z toho plynoucí.

Vyjádření STK
Schváleno/neschváleno, zdůvodnění: ……………………………………………………….…………
Jméno, datum a podpis ………………………………………………………………………………...
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Český badmintonový svaz, z. s.

Směrnice o registrovaných hráčích

Příloha č. 5 - Formulář „Ohlášení hostování“

Ohlášení hostování

Žadatel
Jméno, příjmení, titul
Datum narození
Bydliště (ulice, město, PSČ)
Kontakt (e-mail a telefon)
Mateřský klub/oddíl
Název klubu/oddílu
Soutěž družstev
Vyjádření klubu/oddílu

souhlasím / nesouhlasím

Za klub/oddíl
(datum, jméno, podpis a razítko)

Klub/oddíl, kam je hostování žádáno
Název klubu/oddílu
Soutěž družstev
Vyjádření klubu/oddílu

souhlasím / nesouhlasím

Za klub/oddíl
(datum, jméno, podpis a razítko)

Datum a podpis žadatele
(zákonného zástupce)
Prohlášení zákonného zástupce u osoby mladší 18 let: Souhlasím s žádostí výše uvedeného žadatele u ČBaS a přejímám
na sebe veškerou zodpovědnost z toho plynoucí.

Vyjádření STK
Schváleno/neschváleno, zdůvodnění: …………………………………………………….……………
Jméno, datum a podpis ………………………………………………………………………………..
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Český badmintonový svaz, z. s.

Směrnice o registrovaných hráčích

Příloha č. 6 - Formulář „Ohlášení startu v zahraniční soutěži“

Ohlášení startu v zahraniční soutěži

Žadatel
Jméno, příjmení, titul
Datum narození
Bydliště (ulice, město, PSČ)
Mateřský klub/oddíl
Kontakt (e-mail a telefon)
Zahraniční klub
Název klubu
Stát
Adresa
Kontaktní osoba
Kontakt (e-mail a telefon)
Doba působení
Mateřský klub/oddíl
Název klubu/oddílu
Vyjádření klubu/oddílu

souhlasím / nesouhlasím

Za klub/oddíl
(datum, jméno, podpis a razítko)

Datum a podpis žadatele
(zákonného zástupce)
Prohlášení zákonného zástupce u osoby mladší 18 let: Souhlasím s žádostí výše uvedeného žadatele u ČBaS a přejímám
na sebe veškerou zodpovědnost z toho plynoucí.

Vyjádření ČBaS
Schváleno/neschváleno, zdůvodnění: ……………………………………………………….…………
Jméno, datum a podpis ………………………………………………………………………………..
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