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článek 1  

Základní ustanovení 

1.1.  
Registrační řád (dále jen RegŘ) stanoví podmínky registrace hráčů v jednotlivých oddílech 
v rámci Českého florbalu (dále jen ČF). Registrací se rozumí záznam hráče ve FISu, který 
stanoví jeho příslušnost k určitému oddílu oprávněnému zúčastňovat se svými družstvy 
soutěží pořádaných v rámci ČF (dále jen oddílová příslušnost).  
1.2. 
Hráč může mít oddílovou příslušnost v jednom oddíle ČF a zároveň nesmí mít oddílovou 
příslušnost v jiném oddíle v rámci florbalových federací sdružených v Mezinárodní florbalové 
federaci (dále jen IFF).  
1.3. 
Start v soutěžích ČF se umožňuje pouze hráči, který je registrován v nějakém oddílu a 
současně je držitelem platné hráčské licence dle Licenčního řádu ČF.  

článek 2  

Podklady pro registraci  

2.1.  
Podkladem pro získání oddílové příslušnosti je žádost, kterou tvoří vyplněný formulář 
"PŘIHLÁŠKA ČLENA DO ČF“. Tento formulář je možno vyplnit v elektronické nebo tištěné 
formě.  
PŘIHLÁŠKA ČLENA DO ČF obsahuje následující údaje:  

a. jméno, příjmení, rodné číslo, adresu, telefonní číslo, emailovou adresu;  
b. název oddílu, za který chce být hráč registrován a identifikační číslo oddílu v 
ČF;  
c. souhlas oddílu s registrací;  
d. souhlas hráče, a u hráčů mladších 15 let souhlas zákonného zástupce.  

Za řádné vyplnění přihlášky a pravdivost všech údajů odpovídají hráč a oddíl. Úmyslné 
uvedení nepravdivých údajů je disciplinárním proviněním.  
Registrace do oddílu je bezplatná, s výjimkou obnovy registrace dle bodu 5.2. tohoto RegŘ.  
2.2. Elektronická přihláška do ČF  
Při vyplnění přihlášky do ČF v elektronické formě dojde souhlasem oddílu a hráče či jeho 
zákonného zástupce k záznamu ve FISu, který prokazuje oddílovou příslušnost hráče.  
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2.3. Tištěná přihláška do ČF  
Při vyplnění přihlášky do ČF v tištěné formě je třeba zaslat originál Matričnímu úseku ČF na 
poštovní adresu uvedenou v zápatí tiskopisu přihlášky, případně doručit osobně.  
Na základě doručené přihlášky vyhotoví Matriční úsek nejpozději do 7 pracovních dnů 
záznam ve FISu, který prokazuje oddílovou příslušnost hráče. Je možné zažádat o expresní 
registraci. Expresní registrace se vyřizuje osobně, obratem přímo v sídle Matričního úseku 
za poplatek ve výši 100 Kč. Tento poplatek nebude vyžadován v případě, že bude současně 
vybírán expresní poplatek dle bodu 2.10. Licenčního řádu ČF.  
2.4.  
Matriční komise ČF je oprávněna na žádost oddílů zhotovovat oficiálně potvrzené seznamy 
hráčů, kteří jsou v informačním systému registrováni v jejich oddílu. Poplatek za vydání 
seznamu činí 100 Kč.  

článek 3  

Změny oddílové příslušnosti  

3.1.  
Za změnu v oddílové příslušnosti jsou považovány přestup, hostování a předčasné ukončení 
hostování. Změna oddílové příslušnosti se provede na základě rozhodnutí Matričního úseku.  
3.2. 
K začátku uvedeného dne „datum OD“ v podané žádosti o změnu oddílové příslušnosti ztrácí 
hráč dočasně oddílovou příslušnost, kterou zpětně získá schválením případně neschválením 
dané žádosti.  
3.3. 
Ke konci uvedeného dne „datum DO“ v podané žádosti o změnu oddílové příslušnosti ztrácí 
hráč oddílovou příslušnost v novém oddíle a získává jí zpět v mateřském oddíle. 

článek 4   

Zrušení oddílové příslušnosti   

4.1.  
Oddílovou příslušnost může zrušit oddíl, ve kterém má hráč oddílovou příslušnost na základě 
písemné nebo elektronické žádosti o zrušení oddílové příslušnosti.  
4.2.  
Oddílovou příslušnost může zrušit hráč na základě písemné nebo elektronické žádosti o 
zrušení oddílové příslušnosti.  
4.3.  
V případě přestupu hráče do zahraničí dle čl. 7 Přestupního řádu ČF, se ruší dnem potvrzení 
mezinárodní přestupu ze strany ČF oddílová příslušnost hráče.  
4.4. 
Dojde-li k zániku členství oddílu v ČF, za nějž je hráč registrován, ruší se dnem zániku 
členství oddílu rovněž oddílová příslušnost hráče k takovému oddílu.  
4.5.  
Oddílovou příslušnost nelze zrušit dle tohoto RegŘ v případě, že hráč v době podání žádosti 
o zrušení oddílové příslušnosti má podepsaný platný evidenční dodatek nebo je na 
hostování.  

článek 5  

Obnova oddílové příslušnosti  

5.1.  
Obnovu oddílové příslušnosti tj. novou registraci po zrušení původní registrace dle bodu 4.1. 
tohoto RegŘ, nelze provádět v období od 16. ledna do 30. června roku zrušení registrace. 
Toto ustanovení neplatí, pokud hráč se souhlasem oddílu obnoví oddílovou příslušnost 
v původním oddílu.  
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5.2.  
Hráč, jemuž byla zrušena registrace na základě žádosti mateřského oddílu dle bodu 4.1. 
tohoto RegŘ, se může zaregistrovat za kterýkoliv jiný oddíl po uplynutí lhůty 3 měsíců ode 
dne vyřízení žádosti. Hráč, jemuž byla takto zrušena registrace poprvé během soutěžního 
ročníku, se může zaregistrovat za kterýkoli jiný oddíl okamžitě po vyřízení žádosti. V případě, 
že k obnově registrace dojde do 6 měsíců od data zrušení registrace, se stanoví registrační 
poplatek ve výši přestupního poplatku stanoveného Přestupním řádem ČF. V případě, že 
k obnově registrace dojde po 6 měsících od data zrušení registrace, může být obnova 
oddílové příslušnosti provedena i mimo období uvedené v bodu 5.1. tohoto RegŘ.  
5.3.  
Hráč, jemuž byla zrušena registrace na základě jeho písemné žádosti dle bodu 4.2. 
tohoto RegŘ, může být zaregistrován za jiný oddíl nejdříve po 12 měsících ode dne, kdy 
nastoupil k poslednímu soutěžnímu utkání a nejdříve 3 měsíce od předešlé obnovy oddílové 
příslušnosti.  
5.4.  
Hráč, jemuž byla zrušena oddílová příslušnost v důsledku jeho přestupu do zahraničí, 
získává při návratu do ČR oddílovou příslušnost na základě schválení mezinárodního 
přestupu IFF v oddíle uvedeném na formuláři mezinárodního přestupu. Pokud se hráč vrací 
do ČR a podává žádost o registraci v období do 6 měsíců od data přestupu do zahraničí je 
považován stále za hráče oddílu, z nějž přestoupil do zahraničí a jeho registrace za jiný oddíl 
se může uskutečnit pouze na základě přestupu schváleného původním oddílem.  
5.5.  
Hráč, jemuž byla zrušena registrace v důsledku zániku členství oddílu, za nějž byl 
registrován, v ČF se může nechat zaregistrovat za kterýkoliv oddíl.  
5.6.  
Při obnově registrace se postupuje podle čl. 2 tohoto RegŘ.   

článek 6  

Společná a závěrečná ustanovení  

6.1.  
Registraci hráče je možno provést kdykoli v průběhu soutěžního ročníku, s výjimkou 
obnovy oddílové příslušnosti dle ustanovení čl. 5 tohoto RegŘ.  
6.2. 
Změny oddílové příslušnosti se provádějí výhradně v termínech stanovených Přestupním 
řádem ČF, případně jinými předpisy ČF.  
6.3.  
Dojde-li ke sporu o oprávněnost registrace hráče, rozhoduje v prvním stupni Matriční úsek.   
6.4.  
Odvolání musí splňovat podmínky stanovené v Odvolacím řádu ČF. Odvolání nemá 
odkladný účinek.  
6.5. 
Porušení ustanovení tohoto řádu se považuje za disciplinární provinění.  
6.6.  
Výklad tohoto řádu, jeho změny a doplňky provádí Výkonný výbor ČF.  
6.7.   
Tento Registrační řád je platný dnem schválení na zasedání Výkonného výboru dne 3. 6. 

2022. Účinnost tohoto Registračního řádu je od 1. 7. 2022 a současně se ruší účinnost a 
platnost předchozího Registračního řádu se všemi změnami a doplňky  


