ŘÁDY A PRAVIDLA
REGISTRAČNÍ ŘÁD
I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ
Článek 1
Registrační řád stanoví pravidla registrace v Českém
tenisovém svazu (dále jen „ČTS“) a vztahuje se na všechny jeho členy.

K vymezení vztahu mezi hráčem a jeho klubem může být
mezi oběma stranami uzavřena hráčská smlouva, která
musí obsahovat minimálně tyto body – smluvní strany,
předmět smlouvy, závazky klubu, závazky hráče, sankční ustanovení, ustanovení o době platnosti smlouvy
a způsob jejího ukončení.
Článek 6
Všichni hráči, kteří se chtějí účastnit soutěží jednotlivců
nebo družstev vypsaných ČTS nebo nižšími svazovými
orgány musí být registrováni v ČTS a mít platný registrační průkaz.
Zahraniční hráči hrající soutěže jednotlivců nemusí být
registrováni v ČTS.

II. KOLEKTIVNÍ REGISTRACE

Článek 7
Individuální registrace se uděluje na základě písemné
žádosti o registraci a po uhrazení předepsaného správního poplatku. Dokladem o udělení individuální registrace
hráče je platný registrační průkaz hráče.
Registrační průkaz hráče se vydává na dobu čtyř let.

Článek 4
Klub, který žádá poprvé o registraci, odešle ČTS vyplněnou žádost o kolektivní registraci odsouhlasenou oblastním tenisovým svazem příslušným podle adresy klubu
včetně kopie dokladu o zaplacení správního poplatku
ČTS ve výši 1000,-Kč. K vyplněné žádosti přiloží oblastnímu tenisovému svazu kopii stanov klubu, které byly
schváleny MV ČR. Jako doklad o přijetí do ČTS obdrží
klub certifikát a členské číslo klubu u ČTS.
Klub je povinen každoročně uhradit poplatek za kolektivní registraci ve výši 600,- Kč. Od okamžiku jeho zaplacení má právo v daném kalendářním roce využívat výhod
uvedených v čl. 3.
Podmínkou přiznání kolektivní registrace není vlastní
sportoviště, o registraci mohou požádat i kluby hrající na
pronajatých dvorcích.
Kolektivní registrace zaniká na základě žádosti klubu,
kterou odešle na ČTS a která je schválena příslušným
oblastním tenisovým svazem.
Klub je povinen do 10 dnů po nastalé změně ohlásit na
ČTS a oblastnímu tenisovému svazu změnu názvu klubu
a změny ve funkci jednatele (sekretáře) klubu.

III. INDIVIDUÁLNÍ REGISTRACE
Článek 5
Individuální registrací se rozumí evidence člena v centrálním registru ČTS. ČTS rozlišuje následující evidenci:
a) evidovaný člen, b) registrovaný hráč, c) trenér, d) rozhodčí, e) manažer. Hráč může být registrován pouze za
jeden klub, který je řádně registrován v ČTS ve smyslu
čl. 4 tohoto řádu a užívat jeden registrační průkaz vydaný ČTS.
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Článek 2
Český tenisový svaz rozeznává dva druhy registrací:
a/ kolektivní registraci (oddíly, kluby, spolky, občanská
sdružení, obchodní organizace apod., dále jen „kluby“),
b/ individuální registraci (registrovaný hráč, evidovaný
člen, trenér, rozhodčí, manažer).

Článek 3
Kluby, které se chtějí stát členskými kluby ČTS a využívat
tak výhod a dalších možností vyplývajících z tohoto členství
(tzn. účast na soutěžích družstev a jednotlivců organizovaných v rámci svazu, účast na vzdělávání, možnost pořádat
oficiální svazové akce, podíl na příp. finančních dotacích
apod.), musí být registrovány u ČTS ve smyslu tohoto řádu.

ČTS

Článek 8
Individuální registrace má platnost podle článku 7,
pokud nedojde ke zrušení nebo změně z následujících
důvodů:
a/ přestupem do nového klubu
b/ vlastním rozhodnutím hráče, není-li uveden na platné
soupisce družstva
c/ zánikem kolektivní registrace klubu v ČTS
d/ úmrtím majitele registrace
Článek 9
Hráč, jehož registrace pozbyla platnost dle čl. 8b, může
být registrován za jiný klub v kategorii mládeže nejdříve
po uplynutí 24 měsíců, v kategorii dospělých po uplynutí 36 měsíců.
Za mateřský klub může být registrován kdykoliv.
Článek 10
Registrační průkaz hráče obsahuje:
a/ název ČTS, fotografii majitele
b/ rodné číslo majitele – využívané jako číslo registrační
c/ jméno, příjmení a datum narození
d/ název mateřského klubu
e/ dobu platnosti
f/ označení „Z“ v případě zahraničního hráče, označení
„EU“ v případě hráče z členských zemí EU
Článek 11
Pravidla pro individuální registraci se vztahují i na zahraniční hráče, pokud o ni projeví zájem. Registrační průkaz zahraničního hráče má omezenou platnost pouze na
tenisovou sezónu, ve které byl vydán a je označen písmenem „Z“ . Pro případný start v soutěži družstev
v následující sezóně musí být zahraniční hráč opětovně
zaregistrován. Občané členských zemí EU se nepovažují
za zahraniční hráče a jejich registrační průkazy jsou
označeny písmeny „EU“.

Článek 12
Žádost o vystavení registrace (ať individuální nebo kolektivní) se může podávat celý rok, přičemž se neodečítá alikvotní část poplatku s ohledem na případné pozdější datum
žádosti o registraci. Registrace neplatí zpětně. Registrační
komise má právo odmítnout vystavení registrace, pokud se
vyskytuje skutečnost bránící tuto registraci vystavit.
Článek 13
Žádost o individuální registraci podává hráč ČTS prostřednictvím klubu, který je registrován v ČTS a musí
obsahovat:
a/ jméno, příjmení, datum narození a rodné číslo hráče
b/ trvalé bydliště hráče
c/ název klubu a jeho členské číslo u ČTS
d/ fotografii pasového formátu
e/ vlastnoruční podpis, v případě hráče mladšího 18 let
též souhlas zákonného zástupce
f/ razítko klubu a podpis člena výboru klubu
g/ doklad o zaplacení poplatku
h/ státní občanství hráče
Stejné náležitosti musí obsahovat i žádost o obnovu nebo
o vystavení duplikátu se zvýrazněným nápisem, že se
jedná o duplikát nebo obnovu registrace.
Rozhodujícím údajem o příslušnosti hráče k mateřskému klubu je členské číslo klubu přidělené ČTS. Proto při
změně názvu klubu není hráč povinen žádat o výměnu
registračního průkazu.
Článek 14
ČTS, který obdržel žádost o vystavení registrace, prověří
podklady a v případě jejich úplnosti vystaví registraci do
30 dnů ode dne doručení žádosti. Při neúplnosti podkladů se registrace nevystaví a předané podklady se zašlou
zpět žadateli.

REGISTRAČNÍ POPLATKY
Článek 15
Registrační poplatky:
a/ registrace individuální
registrace zahraničního hráče
mládež
dospělí
b/ vystavení duplikátu
c/ změna názvu klubu
d/ změna příjmení

400,- Kč
200,- Kč
500,- Kč
200,- Kč
100,- Kč
50,- Kč

IV. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
Článek 16
Toto úplné upravené znění registračního řádu bylo
schváleno Výkonným výborem ČTS dne 22. 08. 2007
s účinností jako celek ode dne 1. 10. 2007.
Článek 17
Dnem účinnosti tohoto úplného znění registračního řádu
pozbývá účinnosti registrační řád ČTS ze dne 1. 12. 1999
Článek 18
Praktické návody a postupy jsou uvedeny v Manuálu k registračnímu řádu. Manuál je nedílnou součástí tohoto řádu.

