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INFO č. 1 – 2012/2013 

 
Upozorňuji Vás na několik zásadních povinností:  

 

1. Řádně vyplněnou přihlášku zašlete naskenovanou emailem do 30. června 2012 na adresu: 

obednar@email.cz 
 

2. Oddíly, kluby jejichž družstva startují pouze v okresních soutěžích, musí Evidenční seznamy 

řádně vyplnit v Registru ČAST do 30. 6. 2012 a součastně odvedou finanční částky za celý 

oddíl na účet RSST u OS ČSTV. 

 

3. Oddíly, kluby jejichž družstva startují ve vyšších, nebo i ve vyšších, soutěžích řízených 

ČÁST, nebo MSSST musí Evidenční seznamy řádně vyplnit v Registru ČAST do 15. 6. 2012 a 

součastně odvedou finanční částky za celý oddíl na určený svaz dle nejvyšší hrající soutěže. 

Uzamčení Evidenčních seznamů bude 30.6. 2012. 

 

4. Upozorňuji všechny oddíl, kluby na řádně vyplněné přihlášky! U nesamostatných právních 

subjektů pak na potvrzení jejich nadřízeného TJ apod.   

 

5. Převody soutěží a přechod družstva: 

 Žádosti o převod místa v soutěžní třídě ( SŘ čl. 313.02, 314.07) nebo přechod družstva (SŘ čl. 

313.01) se podávají v době od 1.6. 2012 do 10.6.2012. 

 

6. Přestupy: 

 Přestupy hráčů se zadávají prostřednictvím Registru ČAST od 15.5. do 14.2. následujícího 

roku.  Žádosti a poplatky za přestupy se zasílají na schvalující svaz  v závislosti na soutěži a 

základu soupisek,  kde byl hráč uveden před přestupem. 

- hráč na základu družstva hrající celostátní soutěž = schvaluje ČÁST 

- hráč na základu družstva hrající krajské soutěže = schvaluje krajský svaz 

- hráč na základu družstva hrající okresní soutěž = schvaluje okresní svaz  

- hráč nebyl na základě žádného družstva = schvaluje svaz, který řídil soutěž, v níž 

startovalo nejnižší družstvo, na jehož soupisce byl hráč uveden 

- hráč nebyl uveden na žádné soupisce = schvaluje svaz, který řídil nejnižší družstvo 

mateřského oddílu 

- mateřský oddíl nemá žádné družstvo v soutěži = schvaluje krajský svaz 

POPLATKY: 

- hráči – dospělí  nad 18let   300,-Kč 

- hráči – mládež do 18-ti let  200,-Kč 

- ostatní členové        0,-Kč  

 

7. Střídavý start: 

 Střídavý start se zadává prostřednictvím Registru ČAST od 10. 8. do 14. 2. následujícího roku. 

Střídavý start může podat hráč ve věkové kategorii junior 21 a mladší na období do konce 

sezóny. Žádosti se zasílají na svaz, který řídí soutěž, ve které má hráč startovat.  

 POPLATKY: 

- hráči do 18-ti let   200,-Kč 

- hráči od 18-ti do 21-ti let  300,-Kč 
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8. Hostování: 

 Hostování se zadává prostřednictvím Registru ČAST od 15.5. do 14.2. následujícího roku. 

Žádost o hostování mohou podat: 

-  závodníci a závodnice kategorií dorostu a žactva, kteří za mateřský oddíl hrají jen 

mládežnické soutěže, a to do jiného oddílu maximálně do tří družstev dospělých 

- závodnice (ženy, juniorky 21, dorostenky, žákyně) startující v soutěžích družstev mužů 

za mateřský oddíl, a to do družstva žen jiného oddílu 

 POPLATKY: 

- 200,-Kč bez rozdílů 

 

                                                                                         

 

 

  

 Bednář Otakar 

 ......................................... 
 Předseda STK RSST Karviná 


