Rozhodnutie ŠTK Interligy
Č. 7 – Predkladanie registračných preukazov
Od 1. júla 2019 vstúpila do platnosti zmena Registračního a přestupního řádu ČKA, ktorá zásadným
spôsobom zmenila doterajšiu prax pri registrácii členov v ČKA. V Registračním a přestupním řádu
ČKA v Čl. 4 Náležitosti registrace je uvedené :
(1) Definice registrace v ČKBF/ČKA a její náležitosti jsou uvedeny v článku 2 RŘ ČKBF.
(2) Při mistrovských a nemistrovských soutěží v rámci ČKA prokazuje člen svoji totožnost
předložením svého registračního průkazu nebo jiného obecně platného průkazu (např.
občanský průkaz, řidičský průkaz, cestovní pas…), který obsahuje jeho jméno a příjmení,
datum narození a fotografii.
(3) Vystavení registračního průkazu je dobrovolné. Žádost o jeho vystavení podává člen
elektronicky prostřednictvím svého mateřského oddílu. Žádost má tyto náležitosti:
a) uhrazení manipulačního poplatku splatného ke dni žádosti;
b) doplnění elektronické evidence členské základny ČKA (která je k dispozici na webu
ČKA) o fotografii člena – fotografie musí být ostrá, ne starší dvou let v době vystavení,
rozměrů 1200×1600 bodů, ve tříčtvrtečním profilu, bez pokrývky hlavy, bez brýlí s
tmavými skly, s výškou obličejové části hlavy od očí k bradě minimálně 30 % výšky celé
fotografie.
(4) Výše manipulačního poplatku a doba platnosti registračního průkazu závisí na věku
žadatele, kterého dosáhne v soutěžním ročníku, kdy o registrační průkaz žádá:
a) osoby mladší 16 let: poplatek 20 Kč, platnost 5 let;
b) osoby staré 16 let a starší: poplatek 50 Kč, platnost 10 let.
(5) V případě změny oddílové příslušnosti zůstává registrační průkaz v platnosti.

Podľa vyššie uvedeného vyplýva, že členovia ČKA už nemusia mať vystavený registračný preukaz.
Preto ŠTK Interligy vydáva nasledovné rozhodnutie k plneniu čl. 10. písm. b) „Hráči štartujú na
platné preukazy národných zväzov.“ Rozpisu Interligy 2019/2020. ŠTK Interligy zverejňuje
potvrdený zoznam hráčov, ktorí sú opravnený ku štartu v Interlige. Tento zoznam hráčov má byť
vytlačený a sprístupnený na kolkárni.
V prípade, že hráč nemá vystavený registračný preukaz resp. došlo k ich zabudnutiu, môže
hráč preukazovať svoju totožnosť iným obecne platným preukazom (napr. občiansky preukaz,

vodičský preukaz, cestovný pas alebo iný doklad, ktorý obsahuje jeho meno a priezvisko,
dátum narodenia a fotografiu.
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