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REGISTRAČNÍ A PŘESTUPNÍ ŘÁD 
 

ČLÁNEK I. 
 

Registrace: 

a) Registrační tiskopis (přihláška) připravuje vždy vedoucí týmu ve spolupráci s novým 

členem, nebo jeho zákonným zástupcem. 

b) Po vyplnění a podpisu přihlášky o registraci člena, předá vedoucí týmu přihlášku sekretáři 

oddílu a ten ji s výborem schválí a odešle na matriku ČF. 

c) Nový člen oddílu bude přidán na soupisku po uhrazení stanoveného základního oddílového 

poplatku pro danou sezónu. 

d) Součástí přihlášky je i oddílový dotazník s potvrzením GDPR.  

 

ČLÁNEK II. 

 

Přestup a hostování: 

Termín pro podání žádosti hráče ASK Lovosice – LFP o hostování nebo přestup do jiného oddílu je 

stanoven každý kalendářní rok od 1. března do 20. května.: 

a) V tomto termínu výbor jakékoli žádosti o přestup nebo hostování schvaluje bez 

správního řízení oddílu a bez poplatku. 

b) Při nedodržení termínu podání žádosti o přestup nebo hostování z níže uvedených důvodů, 

provádí výbor správní řízení oddílu, a to bez poplatku. 

- Změna trvalého bydliště mimo Litoměřický okres  

- Změna zaměstnání nebo změna školského zařízení mimo  Ústecký kraj 

c) Při nedodržení termínu podání žádosti stanoveného oddílem pro přestup nebo hostování 

            provádí výbor správní řízení oddílu za stanovený poplatek (300,-Kč) 

d) Při správním jednání o přestupu nebo hostování hráče ASK Lovosice - LFP musí být 

přítomni minimálně dva členové „výboru“ florbalového oddílu a trenér kategorie, do které 

žádající hráč patří. 
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e) Při podání žádosti o hostování nebo přestupu do florbalového oddílu ASK 

            Lovosice-LFP, bude hráč zapsán na soupisku týmu, až po úhradě 

            stanoveného oddílového poplatku. 

f) Po proběhlém správním řízení, sekretář oddílu provede zaslání žádosti na matriku ČF, 

            nebo na adresu druhého oddílu. 

g) Veškeré poplatky pro přestup nebo hostování pro ČF si hráč generuje ve FISu sám.Úhradu 

            řeší s vedoucím svého týmu. 

ČLÁNEK III. 

Členská základna: 

a) Vedoucí týmu má za úkol pravidelně aktualizovat svou členskou základnu a o každé 

       změně průběžně informuje sekretáře oddílu. 

b) Vedoucí týmu má za úkol shromažďovat tiskopisy o lékařské prohlídce a průběžně je 

       předávat sekretáři oddílu a to do začátku sezóny daného týmu.  

c) Vedoucí týmu připravuje ve spolupráci s trenérem v období od dubna do května seznam 

       aktivních hráčů pro přípravu nadcházející sezóny. 

d) Hráči, kteří nesplní povinnosti hráče, vyplívající z předpisů vydaných 

         „výborem“florbalového oddílu, nebudou moci být zapsáni na soupisku florbalového oddílu.  

ČLÁNEK IV. 

Další: 

a) Věci, které přímo neřeší předpis „Registrační a přestupní řád“, řeší „výbor“ florbalového 

oddílu na nejbližší schůzi. 

 

 

 

ze dne 3.9.2020 


