Registrační a přestupní řád
ročník 2019/2020

1. Obecné podmínky pro účast v soutěži
▪

Městské ligy se mohou účastnit pouze hráči, kteří dovršili věk 15 let.

▪

Nastoupit do zápasu mohou pouze hráči, kteří mají vystavenou registrační kartu a jsou
zapsáni na soupisce.

▪

Každý hráč může být uveden maximálně na jedné soupisce v ML (výjimku tvoří pouze
brankaři, více v kapitole 4).

▪

Aby mohl tým hrát utkání, musí být schopen na začátku utkání postavit na led
minimálně pět hráčů v poli a jednoho brankáře. Pokud během utkání nemůže tým
poslat na led z důvodu trestů či zranění požadovaný počet hráčů, bude utkání
předčasně ukončeno ve prospěch soupeře.

1.1 Působení v registrovaných soutěžích
▪

Hráč na soupisce ML nesmí nastoupit v ML a zároveň v registrované soutěži ve
stejné sezóně.

▪

Jinými slovy, pokud už jednou nastoupil do zápasu ML, už nesmí nastoupit do zápasu
žádné registrované soutěže organizované ČH atd. A naopak, pokud už jednou
nastoupil do zápasu v registrované soutěži (klidně i před zahájením ML), už nesmí
v dané sezóně nastoupit do zápasu ML.

▪

Pokud bude prokázáno, že nastoupil hráč do zápasu neoprávněně, bude udělena
celému mužstvu pokuta 5000 Kč, mužstvo bude do konce sezóny vyloučeno a všechny
jeho zápasy budou kontumovány 5:0 ve prospěch soupeře. Vyloučeným hráčům už
nebude v dané sezóně povolena registrace do jiného mužstva. Vyloučené mužstvo
bude do další sezóny přijato pouze v případě, že uhradí výše zmíněnou pokutu.

▪

Chce-li hráč během sezóny začít působit v některé z registrovaných soutěží, a už
odehrál alespoň jeden zápas ML, musí nejprve svoji činnost v ML řádně ukončit. To lze
provést pouze tak, že odevzdá svoji registrační kartu ŘV, a to maximálně den před
prvním zápasem v novém působišti. ŘV následně vyřadí jeho jméno ze soupisky
mužstva. Pokud v dané sezóně současně nastoupí hráč ML v registrované soutěži
(ČH, atd.) bude z ML vyloučen.

▪

Za splnění všech výše uvedených podmínek zodpovídá vedoucí mužstva.

2. Registrace nových hráčů
▪

Registrací nového hráče se rozumí registrace hráče, který se ML ještě nikdy
neúčastnil.

▪

Mužstvo si může registrovat nové hráče v libovolném počtu do zahájení nového
ročníku (bude upřesněno podle ZS).

2.1 Postup registrace
▪

Registrace nových hráčů probíhá na základě předložení vyplněného formuláře, který
je možné stáhnout na webu.

▪

Formuláře pro registraci nových hráčů existují ve dvou variantách. První varianta slouží
pro zaslání e-mailem, druhou je možné předat ŘV v papírové podobě osobně (po
domluvě) nebo zanechat na stadionu (v kanceláři v pracovní dny od 8:00 do 15:00
hodin).

▪

Před zahájením sezóny je možné přinést papírové formuláře ještě na úvodní schůzi
vedoucích.

▪

K oběma variantám musí být přiložena aktuální fotografie v maximální možné kvalitě.

▪

Fotografie musí splňovat následující podmínky:
o

Musí být ve formátu pro občanský průkaz.

o

V papírové podobě je třeba předat přímo originální fotografii, ne pouze kopii
nebo výtisk z tiskárny.

o

E-mailem lze zaslat fotografii naskenovanou z originálu nebo pořízenou
fotoaparátem. V případě fotoaparátu musí být hráč vyfocen před bílou zdí bez
rušivého pozadí.

o

Fotografie nesmí být skenována přímo z dokladů.

▪

Dokud nebude dodána řádná fotografie, nebude brán na registraci nového hráče
zřetel.

▪

Po předání všech podkladů bude hráči vytvořena nová registrační karta, která bude
spolu s aktualizovanou a potvrzenou soupiskou co nejdříve k dispozici v kabině
rozhodčích.

▪

Vytvoření registrační karty trvá minimálně 3 pracovní dny.

▪

Bez platné registrační karty nesmí hráč do zápasu nastoupit.

2.2
▪

Poplatky za registrace nových hráčů

Za registraci každého nového hráče před sezónou nebo v přestupovém období se
účtuje poplatek 10 Kč.

2.3

Podmínky registrace nových hráčů

▪

Do ML se mohou registrovat pouze hráči, kteří v den žádosti dovršili věk 15 let.

▪

Nově registrovaný hráč nesmí být v dané sezóně uveden na žádné jiné soupisce týmů
z ML.

▪

Omezení týkající se hráčů, kteří působili v soutěžích ČSLH atd.:
o

Na hráče ve věku 15 – 18 let se nevztahují žádná omezení.

o

Hráči ve věku 19 – 29 let se smí registrovat 5 let od posledního zápasu pod
ČSLH atd..

o

Hráči ve věku 30 – 39 let se smí registrovat 3 roky od posledního zápasu pod
ČSLH atd. .

o

Na hráče ve věku 40+ se nevztahují žádná omezení.

o

Rozhodující je věk v den podání žádosti o registraci.

o

Na hráče již registrované v ML se uvedená omezení nevztahují.

▪

Do týmu 1. ligy může být pouze před začátkem sezóny registrován jeden hráč,
na kterého se nevztahují žádná registrační omezení (hráč musí být starší 15 let).
Nesmí v dané sezóně nastupovat v soutěžích ČH atd. Tento hráč nesmí 2 roky
přestoupit do žádného týmu 1. ligy. V žádném případě nesmí přestoupit do týmu
2. a 3. ligy. Pokud tým 2. ligy sestoupí do 3. ligy, tento hráč může v týmu zůstat.

▪

Podáním žádosti o registraci nového hráče je potvrzen souhlas se všemi pravidly
ML.

3. Přestupy hráčů
▪

Přestupem hráče se rozumí přestup již registrovaného hráče z jednoho družstva
ML v Moravských Budějovicích do druhého. Přestup z jiné soutěže je považován
za novou registraci hráče.

▪

Mužstvo může zažádat o přestup hráče maximálně do úvodní schůze před zahájením
sezóny.

▪

Další možností je pak pouze přestupové období vždy od 1. prosince do 15. prosince.

▪

Start v nové týmu od 1.1.

3.1

Postup žádosti o přestup

▪

Přestup hráče probíhá na základě předložení vyplněného formuláře, který je možné
stáhnout na webu.

▪

Tento formulář je třeba ŘV doručit výhradně e-mailem.

▪

K přestupu není třeba přikládat žádnou fotografii.

▪

Pro zahájení přestupu je bezpodmínečně nutné doručit starou registrační kartu hráče
z původního týmu. Bez jejího předložení nebude brán na žádost zřetel.

▪

Přestup by měl být vždy v kompetenci samotného hráče. Situace, kdy původní mužstvo
nesouhlasí s přestupem, si musí vyřešit obě strany samy. Hlavní slovo by měl mít
samotný hráč. Případné spory nebude v žádném případě řešit ŘV.

▪

Po předání všech podkladů bude hráči vytvořena nová registrační karta, která bude
spolu s aktualizovanou a potvrzenou soupiskou co nejdříve k dispozici v kabině
rozhodčích.

3.2
▪

Poplatky za přestupy hráčů

Za přestup každého hráče před sezónou nebo v přestupovém období se účtuje
poplatek 10 Kč (náklady na vystavení nové registrační karty).

4. Brankáři
▪

Brankařům je udělena výjimka z podmínek pro účast v soutěži. Soutěže se mohou
účastnit i brankaři z registrovaných soutěží organizovaných ČSLH, avšak nejvýše
z krajského přeboru.

▪

Každý brankař musí mít vystavenou registračku v mateřském týmu.

▪

Brankař musí být na soupisce vyznačen tučným písmenem „B“ za jménem a musí být
uveden nad seznamem ostatních hráčů.

▪

Pokud není brankář uveden na soupisce mateřského týmu nesmí chytat v ML.

▪

V utkáních ML může nastoupit kterýkoliv brankář registrovaný v ML.

▪

Počet brankařů na soupisce není omezen.

▪

Brankář může nastoupit i v poli pouze za svůj mateřský klub.

4.1

Zapůjčení brankaře

▪

Zapůjčení brankářů není omezeno.

▪

Zapůjčený brankař musí být na soupisku ručně dopsán. V žádném případě nesmí
na soupisce chybět.

▪

Na soupisce musí být vyznačeno brankářovo jméno, registrační číslo a mateřský
tým.

