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Základní ustanovení
článek 1
1. Činnost Asociace plzeňského futsalu (dále jen APF) se řídí Stanovami APF.
2. Registrační řád Asociace plzeňského futsalu (dále jen APF) stanovuje podmínky a
postupy při vzniku, změně nebo zániku členství v APF.
3. Změny a dodatky Registračního řádu provádí Organizační komise APF, a to zpravidla
po závěru běžného soutěžního ročníku, tj. zpravidla k 1. červenci kalendářního roku.
4. Pokud tento řád užívá pojem, který v něm není výslovně vymezen, vykládá se tento
pojem v souladu s právními předpisy České republiky, případně s jeho obvyklým
významem.

Registrace týmu
článek 2
Týmy se registrují do soutěže ve správě týmu přes webové stránky www.futsalpm.cz/admin.
Žádost o vytvoření nového přístupu je nutno zaslat na email info@futsalpm.cz.
článek 3
Uzávěrka přihlášek a úhrada pohledávek je dle termínu stanoveného Propozicemi příslušné
soutěže.
Tým je přihlášen po zaplacení startovného a všech ostatních pohledávek vůči APF. Nové
týmy platí navíc vratnou garanci soutěže.
Nezaplacení v termínu může vést k nepřijetí týmu do soutěže nebo k disciplinárnímu postihu.
článek 4
Podmínky pro vytvoření týmu:
a. Název týmu a kontaktní email
b. 9 kmenových hráčů (= vlastní hráči, kteří nehostují z jiného týmu)
c. Vytvoření soupisky dle návodu
d. Vlastní sada dresů s čísly
e. Znalost pravidel a harmonogramu soutěží

Registrace hráče
článek 5
Registrací hráče se rozumí záznam v registru APF, který stanoví příslušnost (členství) hráče k
určitému klubu oprávněnému zúčastňovat se svými družstvy soutěží futsalu pořádaných v
rámci APF.
Za řádné vyplnění registrace na webu APF a pravdivost všech údajů odpovídají hráč a klub.
Úmyslné uvedení nepravdivých údajů jsou disciplinárním proviněním a má za následek herní
důsledky v případě, že hráč nastoupí, aniž by byl řádně v klubu registrován.
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článek 6
Podmínky, povinné údaje a podklady pro vytvoření nového hráče ve správě týmu na webu
APF:
a. Jméno
b. Příjmení
c. Rodné číslo
d. Průkazová fotografie v elektronickém formátu
e. Úhrada poplatku 50 Kč za tvorbu registračního průkazu (splatnost je vždy s nejbližší
uzávěrkou soupisek pro danou soutěž)
článek 7
Dokladem o registraci je platný registrační průkaz s identifikačním číslem hráče, který se
vydává na dobu neurčitou.
Registrační průkaz se stává neplatným v případě, že dojde ke změně registrace hráče v jejímž
důsledku je vydán nový registrační průkaz s novějším datem vydání.

Změny v registraci hráče
článek 8
Změna v registraci se provede na základě rozhodnutí účastníků přestupního řízení dle
přestupního řádu APF nebo v definovaných případech dle článku 9.
Hostování hráče v jiném klubu v rámci APF není považováno za změnu registrace hráče.
článek 9
1. Při zániku členství klubu v APF se ruší dnem zániku rovněž registrace kmenových hráčů
v tomto klubu. Členství hráčů v APF zůstává v platnosti.
2. Při sloučení (převodu práv a povinností) dvou nebo více klubů dochází také k převodu
registrací všech kmenových hráčů dotčených klubů do nástupnického klubu.

Zrušení registrace hráče
článek 10
Registraci hráče v APF lze zrušit následujícími způsoby:
a. Písemná žádost hráče
b. Žádost mateřského klubu hráče
c. Rozhodnutí řídících orgánů APF
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Obnova registrace hráče
článek 11
Obnova registrace probíhá stejně jako registrace nového hráče (dle článků 5 a 6)
s následujícími podmínkami:
a. V případě zrušení registrace dle bodů a a b článku 10 lze registraci obnovit kdykoli na
webu APF v administraci klubu oprávněnému zúčastňovat se svými družstvy soutěží
futsalu pořádaných v rámci APF.
b. V případě zrušení registrace dle bodu c článku 10 je nutné o obnovení registrace
písemně zažádat řídící orgány APF.

Registrace cizinců
článek 12
O registraci cizince (hráč bez rodného čísla nebo bez čísla pojištěnce v ČR) je možné zažádat
emailem administrátora stránek APF. Rodné číslo je v tomto případě nahrazeno datem
narození, ostatní podmínky dle článku 6 zůstávají v platnosti.

Ostatní ustanovení
článek 13
1. Dojde-li ke sporu mezi kluby o oprávněnost registrace hráče, rozhoduje v prvním stupni
Sportovně technická komise APF. Při odvolání proti rozhodnutí Sportovně technické
komise APF rozhoduje Organizační komise APF. Rozhodnutí Organizační komise APF je
konečné.
2. Zaregistrování hráče je možno provést kdykoliv v průběhu soutěžního ročníku. Na
soupisku týmu je však doplněn až v nejbližším přestupním termínu pro příslušnou soutěž
případně až pro následující soutěžní ročník.
3. Změny v registru v důsledku přestupů a hostování se provádějí výhradně v termínech
stanovených Propozicemi příslušné soutěže.

Společná a závěrečná ustanovení
článek 14
1. Tento Registrační řád APF byl schválen Organizační komisí APF a vstupuje v platnost
dnem 7. 8. 2019.
Závazný výklad tohoto Registračního řádu APF provádí pouze Organizační komise APF
nebo příslušná odborná komise, kterou Organizační komise APF výkladem pověří.
2. Přijetím tohoto Registračního řádu APF se ruší platnost všech předchozích verzí.

