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KAPITOLA 4 SOUTĚŽNÍHO ŘÁDU STOLNÍHO TENISU (platného od 15.5.2012) 
 

REGISTRAČNÍ A PŘESTUPNÍ ŘÁD 
 

ODDÍL A 
 

REGISTRAČNÍ ŘÁD 
 

Článek 401. Základní ustanovení 
 

401.01 

Členy ČAST jsou oddíly stolního tenisu, jejichž příslušníci jsou registrováni podle tohoto řádu. 
Příslušníci se dělí na: 
a) závodníky a závodnice (dále jen závodníky=hráče) - účastníky soutěží stolního tenisu ve všech 
věkových kategoriích (nejmladší žactvo, mladší žactvo, starší žactvo, dorost, junioři 21 a dospělí), 
b) ostatní členy (např. nehrající funkcionáře, rozhodčí, trenéři, rodiče dětí apod.). 
 
401.02 
Závodník (čl. 401.01, odst. a) nebo ostatní člen (čl. 401.01, odst. b) může být uveden na evidenčním 
seznamu jen jednoho oddílu. 
 
401.03 
Registrace závodníka je podmínkou účasti ve všech soutěžích stolního tenisu ČAST s výjimkou 
přeborů TJ a náborových a propagačních soutěží. 
 
401.04 
Registrace cizího státního příslušníka je možná bez ohlašování přestupu podle ustanovení čl. 459 v 
případě, že cizí státní příslušník má před podáním přihlášky k registraci 
- nejméně rok povolen trvalý pobyt v ČR a 
- trvalé bydliště v ČR a 
- nejméně 2 roky nestartoval za žádný oddíl (klub) v ČR ani v zahraničí. 
Takovou registraci provádí výhradně Registrační komise ČAST 
 

Článek 402. Přihláška k registraci, registrační poplatky 
 
402.01 
K registraci se přihlašuje závodník prostřednictvím oddílu, ve kterém žádá o registraci, a to pomocí  
registru ČAST v určeném formuláři „PŘIHLÁŠKA K REGISTRACI“. Organizační pracovník oddílu 
vyplní všechny údaje, nahraje do registru ČAST fotografii určených parametrů (ne starší než 1 rok) a 
formulář vytiskne. Vlastnoručním podpisem závodník potvrdí správnost všech výše uvedených údajů, 
u závodníků mladších než 15 let (v době podání přihlášky k registraci) potvrdí souhlas k registraci 
závodníka rovněž jeden z rodičů (zákonný zástupce). Registrace ostatních členů se provádí stejným 
způsobem. 
 
402.02 

Souhlas s registrací potvrdí oddíl podpisem oprávněného funkcionáře, případně razítkem, na formuláři 
přihlášky. Na formuláři i v následně vystavených průkazech je závazný - rozhodující název TJ (klubu), 
není nutné bližší označení „Občanské sdružení“ nebo „o.s.“Jedná-li se o společnosti (a.s. nebo s.r.o.) 
řídí se tyto zákonnými předpisy ČR. 
 
402.03 

Úplně a přesně vyplněnou a oddílem potvrzenou přihlášku k registraci zašle závodník nebo oddíl 
poštou doporučeně sekretariátu příslušného regionálního nebo krajského svazu ČAST(dále jen  
sekretariát svazu), případně na určenou elektronickou adresu správce Registru ČAST. Přihlášku 
k registraci cizince oddíl zašle Registrační komisi ČAST.  Za provedení i obnovu registrace uhradí 
oddíl (klub) 100,- Kč za jednu registraci. Za expresní registraci (do 1 pracovního dne) uhradí oddíl 
200,- Kč za jednu registraci. Současně přiloží doklad (příp. jeho fotokopii) o zaplacení poplatku za 
provedení registrace. Poplatek za registraci hradí oddíly, které jej mohou vybírat od svých členů. 
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Článek 403. Provedení registrace 
 
403.01 

Sekretariát svazu (případně Registrační komise) prověří doklady a přesvědčí se o jejich úplnosti a 
správnosti. Při zjištění závad vrátí 
doklady zpět oddílu s uvedením, o jaké závady se jedná, a to nejpozději do 5ti pracovních dnů ode  
dne doručení. 
 
403.02 

Pokud bude přihláška k registraci v pořádku, bude závodník zaregistrován. Registrace se provádí 
potvrzením přijetí registrace závodníka v registru ČAST. 
Termíny pro provedení registrace (ode dne doručení sekretariát svazu): 
- normální - do 5ti pracovních dnů, 
- expres - během 1 dne. 
Přihlášky k registraci archivuje registrující svaz po dobu platnosti registrace. 
 

Článek 404. Registrační průkaz 

 
Registrační průkaz je povinným sportovně technickým dokladem platným pro účast v soutěžích 
stolního tenisu, pro něž je předepsána registrace (čl. 401.03). Registrační průkaz má elektronickou 
formu záznamu v registru ČAST. Na zvláštní žádost registrovaného vyhotoví sekretariát ČAST do 30 
dnů papírovou formu registračního průkazu za poplatek 100 Kč. Vystavení registračního průkazu 
papírovou formou je možné až po zařazení hráče do registru ČAST.  
Závodník je povinen podrobit se jednou do roka preventivní lékařské prohlídce. Potvrzení o lékařské 
prohlídce se do registračního průkazu nezaznamenává.  
 

Článek 405. Doba platnosti registrace a obnova registrace 
 
405.01 

Platnost registrace je shodná s platností záznamu registrace v registru ČAST. Registrace pozbývá 
platnosti: 
a) po uplynutí pěti let od poslední aktualizace fotografie (ne starší 1 roku) k registraci hráče v registru 
ČAST, 
b) při změně příjmení závodníka, 
c) při změně názvu oddílu, 
d) při zrušení registrace, 
e) při přestupu závodníka, 
f) nezaplacením evidenčního poplatku podle čl. 409 
Poznámka 1: Při změně příjmení závodníka a při změně názvu oddílu lze, k překlenutí doby na 
vystavení nové registrace, startovat na starý registrační záznam ještě 1 měsíc. 
Poznámka 2: Neplatná registrace neznamená její automatické zrušení viz čl.406.02 
 
405.02 

Při pozbytí platnosti registrace podle čl. 405.01 bodu a), b), c) nebo e) je závodník povinen obnovit 
svou registraci. Pro obnovení registrace platí shodná ustanovení jako pro přihlášku k registraci a 
provedení registrace (čl. 402 až 403). 
 
405.03 
Registraci lze obnovit pouze v oddíle, v němž byl závodník registrován v době pozbytí platnosti 
registrace s výjimkou odst. e) čl. 405.01, kdy se registrace obnovuje v novém oddíle (klubu). 
 
405.04 
Pokud si závodník neobnoví registraci do jednoho roku po skončení její platnosti, může být po této 
lhůtě zaregistrován bez souhlasu mateřského oddílu za nový oddíl. 
 

Článek 406. Zrušení registrace 
 
406.01 
Registrace může být zrušena: 
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a) na žádost oddílu, v němž je závodník registrován nebo na vlastní žádost závodníka, který o svém 
rozhodnutí musí oddíl informovat, 
b) při hrubém porušení ustanovení tohoto řádu. 
Návrh na zrušení registrace podává výbor oddílu, ve kterém je závodník registrován (i když jde o 
žádost závodníka). Jestliže výbor oddílu odmítá vyhovět žádosti závodníka o zrušení registrace nebo 
jestliže závodník nesouhlasí s tím, aby mu byla zrušena registrace, může být rozhodnutí oddílu 
nahrazeno rozhodnutím příslušného svazu, který registraci závodníka prováděl. 
 
406.02 

Registrace musí být zrušena: 
a) při zániku oddílu, ve kterém je závodník registrován, 
b) při pozbytí platnosti podle čl. 405, body a) až d), nebyla-li obnovena. 
 

Článek 407. Nová registrace (po zrušení registrace) 
 
407.01 
Závodník, jemuž byla zrušena nebo nebyla obnovena registrace na jeho žádost, případně na žádost 
oddílu, může být znovu registrován za jiný oddíl nejdříve za jeden rok po zrušení registrace.  
V obou výše uvedených případech může být závodník kdykoli (před uplynutím uvedených lhůt) znova 
registrován za oddíl, v němž byl registrován před zrušením registrace. Při opětovné registraci se 
postupuje jako při první registraci. 
 
407.02 

Při zrušení oddílu, ve kterém byl závodník registrován, může být závodník kdykoli znovu registrován 
za kterýkoli oddíl. Toto ustanovení platí i pro příslušníky oddílu, který se ruší z důvodu sloučení s 
jiným oddílem; v tomto případě však musí závodník, který nechce být registrován za oddíl vzniklý 
sloučením, resp. za oddíl, do něhož byl zrušený oddíl včleněn, podat přihlášku k registraci za jiný oddíl 
do tří měsíců od sloučení oddílů. O registraci závodníků, kteří nepožádali o registraci v jiném oddílu, 
požádá oddíl, do něhož bylo sloučení provedeno. 
 

Článek 408. Pozastavení registrace 
 
408.01 

Start českého závodníka za zahraniční klub je možný jen se souhlasem ČAST za podmínek 
stanovených ve „Směrnici upravující působení hráčů stolního tenisu v zahraničí“. V takovém případě 
ČAST pozastaví registraci a provede v registru ČAST „Potvrzení o pozastavení registrace u ČAST při 
startu za zahraniční klub“. Toto potvrzení, spolu s občanským průkazem, opravňuje závodníka ke 
startu v mistrovských soutěžích jednotlivců a na turnajích v ČR. 
Poznámka: Plné znění „Směrnice upravující působení hráčů stolního tenisu v zahraničí“ je uvedeno 
na webových stránkách ČAST. 
 
408.02 
Po skončení působení v zahraničním klubu, oznámí závodník tuto skutečnost ČAST, která zruší 
pozastavení registrace v registru ČAST. 
 
408.03 
Po dobu působení v zahraničním klubu neplatí závodník evidenční poplatek podle čl. 409.02. Po jeho  
skončení je povinen evidenční poplatek pro dané závodní období uhradit. 

 
Článek 409. Evidenční poplatky, evidenční seznamy 

 
409.01 
Podmínkou platnosti registrace je každoroční zaplacení evidenčního poplatku ve výši 200 Kč u 
dospělých a juniorů 21, 100 Kč u závodníků věkových kategorií dorostu, žactva a 30 Kč u ostatních 
členů oddílu (klubu) - čl.401.01 b) za osobu a rok. 
 
409.02 

Poplatky zašle oddíl - nejlépe najednou - za všechny registrované závodníky i za ostatní členy oddílu 
nejpozději do 15.6. každého roku na určený bankovní účet příslušnému svazu. 
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Příslušný svaz je určen úrovní soutěže, které se v následující sezóně zúčastní nejvyšší družstvo mužů 
nebo žen (podle toho ve vyšší soutěži). Oddíly, které přihlašují některé své družstvo do celostátní 
soutěže zašlou poplatky na bankovní účet ČAST. Oddíly, které přihlašují některé své družstvo nejvýše 
do krajské soutěže zašlou poplatky na bankovní účet svého příslušného krajského svazu. Oddíly, 
které přihlašují některé své družstvo nejvýše do regionální soutěže zašlou poplatky na bankovní účet 
svého příslušného regionálního svazu.  
 
409.03 
Ve stejném termínu zašlou oddíly příslušnému svazu (určeného podle poplatků)  seznamy členů 
(registrovaných i ostatních) prostřednictvím registru ČAST k tomu tam určeným formulářem, 
vyplněním všech údajů označených jako „povinné údaje“ v minimálním rozsahu: 
- jméno a příjmení, 
- datum narození 
- výše poplatku. 
Do formuláře oddíl uvede registrované hráče, a ostatní členy. Formulář v registru potvrdí a krajskému 
nebo regionálnímu svazu zašle doklad o zaplacení evidenčních poplatků. 
 
409.04 
Příslušný svaz překontroluje a potvrdí v registru ČAST evidenční seznamy do 30.6. 
 
409.05 

V případě převodu místa soutěže nebo přechodu družstva podle čl. 313 a 314 po řádném termínu 
placení evidenčních poplatků, převedou svazy příslušné částky za oddíl neprodleně na nově příslušný 
svaz podle nové úrovně soutěže nejvyššího družstva oddílu. 
 
409.06 
Při registraci nových členů zašle oddíl seznamy i evidenční poplatky mimo stanovené termíny.  
 
409.07 

Závodníci, kteří nemají zaplacen evidenční poplatek, nemohou : 
- být uvedeni na soupisce družstva, 
- účastnit se soutěží 
- využívat práv členů ČAST, 
- podat přestup. 
 
409.08 
Ostatní členové, kteří nemají zaplacen evidenční poplatek, nemohou využívat práv členů ČAST. 
 

Článek 410. Rozhodování v registračním řízení 

 
Ve sporech o registraci závodníků mezi různými oddíly rozhoduje ČAST. Řízení je dvoustupňové; v 
prvním stupni rozhoduje Registrační komise ČAST, o případném odvolání proti rozhodnutí Registrační 
komise ČAST pak výkonný výbor ČAST. 
 

Článek 411. Evidence registrovaných závodníků 
 
411.01 

Oddíly stolního tenisu vedou evidenci svých závodníků a ostatních členů prostřednictvím registru 
ČAST , který je umístěn na internetové adrese určené ČAST. 
 
411.02 

Regionální a krajské svazy sledují členskou základnu a mají přehled o závodnících podle evidenčních 
seznamů, které jsou zveřejněny v registru ČAST. 
 
411.03 

Evidence ČAST vychází z evidenčních seznamů oddílů stolního tenisu, které regionální nebo krajské  
svazy potvrdily v registru ČAST. 
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Článek 412. Porušení Registračního řádu 

 
Porušení ustanovení Registračního řádu se považuje za disciplinární provinění, které se projednává 
podle Disciplinárního řádu (kap. 6). 
 

Článek 413. Přechodné ustanovení 
 
Rozhodnutím VV ČAST může být platnost některého ustanovení Registračního řádu z organizačních 
nebo technických důvodů odložena nebo pozastavena. VV ČAST může z těchto důvodů učinit i 
dočasné mimořádné opatření, o kterém by informoval prostřednictvím Zpráv ČAST.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


