Český svaz ledního hokeje z.s.

REGISTRAČNÍ ŘÁD

Schváleno konferencí ČSLH dne 18. 6. 2016

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 družstva extraligy seniorů, I. ligy seniorů 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 klubu (dále také jako
„Klub“). Registrace se prokazuje registračním průkazem Hráče. Registrační průkaz Hráče je
majetkem ČSLH.
3. Hráč může být registrován pouze za jeden Klub a mít pouze jeden registrační průkaz Hráče.
Registrace se provádí nejdříve od 5 let věku Hráče.

Článek 2
1. Podkladem pro registraci je Klubem, za který chce být Hráč registrován, elektronicky vyplněný
formulář „PŘIHLÁŠKA K REGISTRACI“, který obsahuje:
- jméno, příjmení, datum narození a rodné číslo Hráče,
- bydliště Hráče,
- název Klubu, za který chce být Hráč registrován, registrační číslo tohoto Klubu přidělené
ČSLH,
- digitální fotografii Hráče odpovídající jeho věku a splňující parametry pro vydání
cestovního pasu dle příslušných právních předpisů České republiky (dále také jako
„Přihláška“).
2. Přihlášku Klub doručí registračnímu oddělení ČSLH prostřednictvím registračního systému
provozovaného ČSLH na adrese webové stránky www.hokejovaregistrace.cz (dále také jako
„Registrační systém“).
3. K řádně vyplněné Přihlášce přiloží Klub prostřednictvím Registračního systému v elektronické
podobě:
a) vytištěnou Přihlášku opatřenou úředně ověřeným podpisem Hráče, u Hráčů mladších 15 let
podpisem Hráče a současně úředně ověřeným podpisem jeho zákonného zástupce;
a) lékařský posudek o zdravotní způsobilosti Hráče ke sportu (dále také jako „Lékařský
posudek“)
(ii) 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;
(iii)

ne starší 6 měsíců;se závěrem, že je Hráč zdravotně způsobilý hrát závodně lední hokej;

b) případně dokumenty vyžadované pro registraci Hráče transferovými předpisy Mezinárodní
hokejové federace,
a to ve formátu .pdf.
4. Za řádné vyplnění Přihlášky a pravdivost všech údajů odpovídá Hráč a Klub.
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5. Úmyslné uvedení nepravdivých údajů je disciplinárním proviněním.
6. Vystavení registračního průkazu Hráče je podmíněno zaplacením poplatku stanoveného
ceníkem služeb registračního oddělení ČSLH prostřednictvím Registračního systému.
7. Po zaplacení poplatku dle odst. 6. tohoto článku se registrační průkaz Hráče vyhotoví na
Klubem prostřednictvím Registračního systému určeném výdejním místě registračního oddělení
ČSLH a předá osobně Hráči nebo zástupci Klubu, za který je Hráč registrován.

Článek 3
Registrační průkaz Hráče
1. Registračním průkazem Hráče se Hráč prokazuje v případech stanovených předpisy a řády
ČSLH.
2. Pokud u Hráče dojde ke změně jména, příjmení či zásadní změně podoby oproti fotografii na
registračním průkazu Hráče nebo pokud dojde ke změně sportovního názvu Klubu, za který
Hráč chce nastoupit v utkání mistrovské soutěže ČSLH, provede se na žádost Klubu podanou
prostřednictvím Registračního systému výměna registračního průkazu Hráče. Výměna
registračního průkazu Hráče je podmíněna zaplacením poplatku stanoveného ceníkem služeb
registračního oddělení ČSLH prostřednictvím Registračního systému a odevzdáním stávajícího
registračního průkazu Hráče. Není-li stávající registrační průkaz Hráče odevzdán, postupuje se
dle odst. 3. tohoto článku.
3. Pokud dojde ke ztrátě, zničení nebo poškození registračního průkazu Hráče tak, že jsou podle
něj identifikace Hráče a zjišťování údajů obsažených v registračním průkazu Hráče nemožné
nebo obtížné, požádá Klub prostřednictvím Registračního systému o vystavení duplikátu
registračního průkazu Hráče.
4. Poplatek za vystavení duplikátu registračního průkazu Hráče stanovuje ceník služeb
registračního oddělení ČSLH a bez jeho zaplacení prostřednictvím Registračního systému
nebude duplikát registračního průkazu Hráče vystaven.

Článek 4
Změny v registraci
Změny v registraci lze provést v případě:
a) přestupu Hráče,
b) hostování Hráče.

Článek 5
Zrušení registrace
1. Návrh na zrušení registrace podává písemně registračnímu oddělení ČSLH Klub, ve kterém je
Hráč registrován, anebo Hráč.
2. Žádá-li o zrušení registrace Hráč, podá písemnou žádost Klubu a kopii žádosti o zrušení
registrace spolu s podacím lístkem o zaslání Klubu zašle registračnímu oddělení ČSLH. Klub
musí do 14 dnů dát písemné vyjádření na registrační oddělení ČSLH spolu s registračním
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průkazem Hráče. 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 registrace Klub, vyhotoví seznam Hráčů, u nichž žádá o zrušení registrace, a
odevzdá jej spolu s registračními průkazy Hráčů registračnímu oddělení ČSLH. Seznam opatří
razítkem a podpisem funkcionáře Klubu. Hráči Klub písemně oznámí, že požádal registrační
oddělení ČSLH o zrušení registrace Hráče.
4. Poplatek za zrušení registrace stanovuje ceník služeb registračního oddělení ČSLH.
5. Registrační oddělení ČSLH projedná žádost o zrušení registrace a rozhodnutí oznámí písemně
Hráči a Klubu.
6. Při trvalém přestupu Hráče do zahraničního klubu se jeho registrace automaticky ruší. Při
hostování Hráče v zahraničním klubu provede registrační oddělení ČSLH záznam v
Registračním systému.
7. Pokud družstvo dané věkové kategorie Klubu nevstoupí do druhé po sobě jdoucí sezóny, bude
na žádost Hráče zrušena jeho registrace i bez souhlasu mateřského Klubu. Žádost o zrušení
registrace z tohoto důvodu však může být registračnímu oddělení ČSLH 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.
8. Zánikem členství Klubu, za který je Hráč registrován, v ČSLH se automaticky ruší registrace
Hráče.

Článek 6
Obnova registrace
1. Hráč, jemuž byla zrušena registrace na základě žádosti Klubu, nebo dle odst. 7. či 8. 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, za který byl Hráč registrován před zrušením registrace, nebo
b) za kterýkoliv jiný Klub, ovšem pouze se souhlasem Klubu, za který byl Hráč registrován
před zrušením registrace, nebo po předložení dokladu o zaplacení odstupného tomuto Klubu
dle čl. 9 Přestupního řádu mimo klubů extraligy a I. ligy ve znění platném a účinném ke dni
zrušení registrace, a to ve výši odpovídající věkové a výkonnostní kategorii Hráče k tomuto
dni.
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:
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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
dle čl. 9 Přestupního řádu mimo klubů extraligy a I. ligy ve znění platném a účinném ke dni
zrušení registrace, a to ve výši odpovídající věkové a výkonnostní kategorii Hráče k tomuto
dni.
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. Tento Registrační řád byl schválen konferencí ČSLH dne 18. 6. 2016 s platností a účinností od
18. 6. 2016 a případně následně měněn a doplňován VV ČSLH.
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