REGISTRAČNÍ ŘÁD
Česká federace sálového fotbalu – Futsal, o.s. (dále jen ČFSF) vydává tento
REGISTRAČNÍ ŘÁD, platný pro soutěže v sálovém fotbalu – futsalu pořádané
v rámci ČFSF s platností od 20. 10. 2014.

KAPITOLA I.
ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ
Článek 1.
Registrační řád (dále jen RŘ) stanoví základní podmínky registrace a evidence členů
a družstev ČFSF a vztahuje se na všechny účastníky soutěží – hráče, rozhodčí,
funkcionáře, členy a družstva.
Článek 2.
K vydání RŘ je oprávněn Výkonný výbor ČFSF (dále jen VV ČFSF).
Článek 3.
Výklad RŘ přísluší Matriční komisi ČFSF (dále jen MK ČFSF).
Článek 4.
Změny v registraci členů, hráčů, klubů a družstev schvaluje příslušná matriční komise
(dále jen MK).
Článek 5.
Registraci a evidenci členů a družstev provádí MK ČFSF v elektronické formě ve
spolupráci příslušnými MK. Příslušná MK je zodpovědná za správnou evidenci členů
a družstev v její působnosti.
Článek 6.
Členství v ČFSF vzniká zaregistrováním žadatele dle řádů ČFSF. Člen ČFSF může
působit v těchto funkcích:
- funkcionář
- rozhodčí
- hráč
- člen
V uvedených funkcích lze působit i současně. Hráč musí mít vždy příslušnost ke
družstvu. Statut hráče nebo člena u družstva je potvrzen uvedením všech náležitostí
na soupisce družstva daného družstva. Člen může působit současně u více družstev,
která hrají soutěže na různých úrovních. Hráč může působit současně u více
družstev pouze v případě, že hrají soutěže různých věkových kategorií nebo v rámci
střídavého startu v jednom klubu. Pokud člen ČFSF působí ve více družstvech, je mu
vystaven pouze jeden registrační průkaz a je uveden na všech příslušných
soupiskách.
Článek 7.
Družstvo je registrovaný nebo evidovaný kolektiv členů ČFSF vystupujících pod
společným názvem.

Článek 8.
Práva a povinnosti členů a družstev jsou dány Stanovami, řády a ostatními předpisy
ČFSF.
Článek 9.
Výše veškerých poplatků upravuje Hospodářská směrnice ČFSF (dále jen HS)
Článek 10.
Výklad příslušnosti člena k ČFSF přísluší MK ČFSF.

KAPITOLA II.
REGISTRACE ČLENŮ
Článek 1.
1. Každý člen ČFSF musí být řádně zaregistrován u MK ČFSF a v soutěži Mužů
musí mít vystaven platný členský průkaz (dále jen ČP).
2. Účastníci soutěží mládeže (do 15 let) nemohou volit ani být voleni do orgánů
ČFSF.
Článek 2.
Podkladem pro registraci člena v ČFSF je řádně vyplněný formulář: “Přihláška k
registraci“ (psaná psacím strojem, na PC, nebo hůlkovým písmem), která musí
obsahovat následující údaje:
a) příjmení, jméno
b) datum narození
c) úplnou, přesnou adresu bydliště
d) úplný/celý název družstva, za které chce být žadatel registrován (neplatí u členů
bez příslušnosti k družstvu).
e) podpis žadatele
f) souhlas žadatele s tím, že uvedená data budou centrálně evidována pro vnitřní
potřeby ČFSF
g) účastníci soutěží mládeže (do 15 let) souhlas zákonného zástupce žadatele
V soutěži Mužů dále musí být přiložena nová fotografie o rozměrech 3,5 x 4,5 cm,
která provedením odpovídá fotografii na občanském průkazu dle Zvláštního právního
předpisu, ne starší jednoho roku, nezneužitelnou kopii dokladu totožnosti a potvrzení
o zaplacení členského příspěvku ČFSF (viz. HS). Vše výše uvedené zašle žadatel na
MK. Fotografie, která vyobrazením odpovídá výše uvedeným kritériím, může být
zaslána elektronickou cestou. Po schválení registrace je člen automaticky
zaregistrován v příslušné MK.

Článek 3. - Členský průkaz (pouze pro soutěže Mužů)
1. Na základě schválení podkladů uvedených v článku 2. je vystaven členský průkaz
(dále jen ČP).

2. ČP musí být vypsán na určeném formuláři, v provedení na PC, na zadní straně je
název federace a musí být zalaminován.
3. ČP musí obsahovat:
- fotografii,
- příjmení,
- jméno,
- evidenční číslo: rok narození (koncové dvojčíslí) měsíc narození (dvojčíslí) den
narození (dvojčíslí) / číslo kraje (dvojčíslí) ve kterém je člen registrován (např.
590503/03),
- úplný/celý název družstva (klubu), ve kterém je člen registrován,
- u členů bez příslušnosti k družstvu: člen, funkcionář, rozhodčí.
4. ČP vystavuje MK . ČP vydává příslušná MK členovi po prokazatelné kontrole jeho
totožnosti.
5. Za vystavení nového ČP je ve všech případech hrazen manipulační poplatek (viz.
HS).
6.1. ČP může být vystaven pouze osobě starší 15 let.
6.2. ČP se nevystavuje účastníkům soutěží Veteránů, Žen a Mládeže.
6.3. Registrace osoby hrající soutěže Veteránů, Žen a Mládeže vzniká po předložení
řádně vyplněného registračního lístku a zapsání člena na soupisku družstva.
6.4. Účastníkům soutěže Mládeže mladším 15 let odpadá povinnost platit členské
příspěvky ČFSF.
Článek 4.
1. Vystavením ČP je žadatel zaregistrován jako člen ČFSF.
2. Bez platného ČP nemůže být vykonána žádná činnost v rámci ČFSF.
3. ČP je majetkem ČFSF.
4. Statut člena je potvrzen zaplacením stanovených členských příspěvků.
5. Ustanovení o ČP v odstavcích 1.-3. se nevztahují na členy hrající soutěže
Veteránů, Žen a Mládeže.
Článek 5.
1. Při obnově ČP se vrátí starý průkaz a postupuje se dle Článku 3.
2. V případě ztráty ČP bude vystaven nový průkaz dle Článku 3. za stanovený
poplatek (viz. HS).
Článek 6.
1. V případě žádosti o zrušení členství v ČFSF, žadatel vyplní formulář “Žádost o
zrušení
registrace“ (psaný psacím strojem, na PC, nebo hůlkovým písmem), který musí
obsahovat
tyto údaje o členovy:
- příjmení, jméno,
- datum narození,
- úplnou, přesnou adresu bydliště,
- úplný/celý název družstva, za které je žadatel registrován (neplatí u členů bez
příslušnosti k družstvu),
- podpis žadatele.
2. Člen, uvedený na předložené žádosti o zrušení registrace, nesmí mít žádné
nevyřešené závazky vůči ČFSF.

3. K žádosti je přiložen jeho ČP, pokud již není uložený na příslušné MK. (platí pro
soutěže Mužů).
4. Pokud žádost o zrušení členství v ČFSF splní všechny uvedené požadavky, bude
členství zrušeno.
5. Pokud má člen uvedený na „Žádosti o zrušení registrace“, nevyřešené závazky v
ČFSF, zůstává v evidenci až do vyřešení těchto závazků.
Článek 7.
Členství v ČFSF zaniká:
1. Zrušením registrace člena na základě „Žádosti o zrušení registrace“.
2. Neuhrazením členských příspěvků na daný soutěžní ročník (zůstává v evidenci po
dobu maximálně jednoho soutěžního ročníku).
3. Vyloučením z ČFSF.
4. Úmrtím.
Článek 8.
Obnovení zaniklého členství v ČFSF podle jednotlivých bodů Článku 7. vzniká:
1. V případě žádosti o registraci člena, jemuž členství zaniklo podle bodu č. 1, je
jeho nové zaregistrování do jiného družstva po dobu dvou let od okamžiku zrušení
registrace považováno za přestup.
2. V případě žádosti o registraci člena, jemuž členství zaniklo podle bodu č. 2,
vznikne zaplacením členského příspěvku za dobu, po kterou byl v evidenci a neměl
uhrazeny členské příspěvky. Hráč, který je pouze v evidenci a nemá zaplacené ČP,
zůstává evidovaným členem družstva a může obnovit členství podle bodu č. 2 pouze
do tohoto družstva.
3. V případě žádosti o registraci vyloučeného člena dle bodu č.3, rozhoduje o
obnoveném členství VV ČFSF. O obnovení členství v ČFSF je možné požádat
nejdříve po uplynutí dvou let od vyloučení člena.

KAPITOLA III.
REGISTRACE DRUŽSTVA
Článek 1.
1. Družstvo zašle na příslušnou MK přihlášku (psaná psacím strojem, na PC, nebo
hůlkovým písmem), která musí obsahovat:
- úplný/celý název družstva, včetně jeho sídla (obec, město), v případě, že se jedná o
registraci dalšího družstva klubu také jeho rozlišení: A, B, C, Junior, apod.
- příjmení, jméno a adresu vedoucího družstva
- kontaktní adresu družstva (včetně telefonu a e-mailu)
2. V případě, že se jedná o družstvo, které je součástí klubu:
- - příjmení, jméno a adresu předsedy klubu
3. Za přihlášku je možno považovat řádně vyplněnou soupisku družstva.
Článek 2.
1. Příslušná MK schválí a provede registraci družstva a hráčů a přidělí družstvu
evidenční číslo.
2. Družstvo, které je zaevidováno na základě přihlášky a potvrdilo svou účast
v soutěžním ročníku, obdrží formulář soupisky družstva, který elektronicky vyplní.

Článek 3. - Soupiska družstva (dále jen soupiska)
Soupiska musí obsahovat:
- celý název ČFSF (Česká federace sálového fotbalu – Futsal, o.s.),
- kraj, kde je družstvo dle státotvorného uspořádání evidováno,
- evidenční číslo družstva,
- úplný/celý název družstva, včetně sídla (obec, město),
- soutěžní ročník, na který je vydána,
- funkcionáři družstva (předseda, vedoucí družstva, zástupce vedoucího družstva),
Na soupisce musí být uvedeni vedoucí a zástupce vedoucího. V případě, že se
jedná o družstvo, které je součástí klubu, musí být uveden i jeho předseda. Tyto
osoby se uvedou na soupisku ještě jednou v kolonkách buď jako "hráč" (hrající člen
družstva) nebo "člen" (nehrající člen družstva – nemůže nastoupit v utkání jako
hráč).
- hráči (hrající člen), na soupisce musí být uvedeno minimálně 8 hráčů,
- členové družstva (nehrající člen),
- kontakt (kompletní adresa družstva včetně telefonu a e-mailu).
- na soupisce družstva v soutěži Mládeže stačí být uveden pouze vedoucí družstva,
který musí být starší 18 let a být řádným členem ČFSF. Na soupisce mohou být
uvedeni jako zástupci vedoucího nebo další členové pouze osoby splňující stejné
podmínky jako vedoucí.
Poznámka: osoba uvedená v kontaktu musí být registrovaným členem ČFSF.
Článek 4.
1. Družstvo, které je již registrováno na základě účasti v soutěži ČFSF v předchozím
soutěžním ročníku a potvrdilo účast v novém soutěžním ročníku, obdrží od příslušné
MK konečnou soupisku z předchozího ročníku a seznam evidovaných členů
družstva.
Článek 5. - Oprávněný zástupce družstva
1. Právo zastupovat družstvo při jednáních má pouze vedoucí družstva uvedený na
soupisce, případně zástupce vedoucího určený soupiskou, nebo jimi prokazatelně
určený zástupce. V případě, že je na soupisce uvedený předseda má výhradní právo
zastupování pouze předseda, nebo jím prokazatelně určený zástupce (dále jen
oprávněný zástupce).
2. Oprávněný zástupce družstva provede dle pokynů příslušné MK úpravu soupisky
na nový soutěžní ročník a „evidence členů družstva“:
- uvede členy družstva, které chce registrovat,
- uvede členy družstva, které chce evidovat,
- uvede přestupující či hostující hráče, u kterých doloží stanovené podklady,
- provede opravu adres uvedených členů, kontaktu na družstvo, apod.,
- u hráčů, které chce vyřadit z evidence družstva přiloží "Žádost o zrušení
registrace",
- u hráčů žádajících o zrušení registrace v ČFSF potvrdí souhlas svým podpisem na
"Žádosti o zrušení registrace",
- potvrdí podpisem členy družstva (registrované i evidované) a všechny změny
uvedené na soupisce na nový soutěžní ročník a na „evidenci členů družstva“.
Článek 6.
1. Oprávněný zástupce družstva odešle upravenou soupisku v elektronické formě ,

evidenci členů družstva, případně další podklady pro registraci uvedených členů
družstva
na adresu příslušné MK do určeného termínu. Zároveň přiloží potvrzení o zaplacení
členských příspěvků za každého člena družstva uvedeného na soupisce a zaplacení
stanovených poplatků (poplatek za hostování, přestup, nový ČP, apod.) na účet
příslušného ŘOS. Výše poplatků viz HS.
2. Příslušná MK zaslanou soupisku zkontroluje a vytiskne soupisku na nový
soutěžní ročník.
3. Konečná soupiska musí být vypsána na určeném formuláři v provedení na PC.
4. Příslušná MK na soupisce potvrdí zaplacení členských příspěvků za členy na ní
uvedených. Pod posledním hráčem, případně také pod posledním členem družstva,
který není hráčem a je uvedený na soupisce, musí být datum vystavení soupisky a
podpis příslušné MK.
5. Příslušná MK potvrzenou soupisku zašle zároveň s nově vyhotovenými ČP
oprávněnému zástupci družstva.
6. Kopii potvrzené soupisky zašle příslušná MK i příslušnému ŘOS, v případě
družstva CL zasílá MK ČFSF též příslušné MK KSSF.
Článek 7.
1. Po splnění všech náležitostí určených řády ČFSF a Propozicemi dané soutěže
(dále jen PS) je družstvo zaregistrováno v ČFSF a zařazeno do příslušné soutěže
pod názvem uvedeným na soupisce.
2. Družstvo může požádat o registraci i v jiném kraji (okrese). Toto družstvo v tomto
případě hradí členské příspěvky za členy družstva uvedené na soupisce KSSF kde
bude registrace družstva provedena.
3. Členské příspěvky za členy družstva CL uvedené na soupisce a stanovené
poplatky (poplatek za hostování, přestup, nový ČP, apod.) uhradí oprávněný
zástupce družstva na účet ČFSF. Výše poplatků viz HS.
Článek 8. – Doplnění soupisky
1. V jednom soutěžním ročníku může družstvo doplňovat hráče bez omezení do
počtu
25 hráčů. Za každého hráče, který bude doplněn nad tento počet, zaplatí družstvo na
účet
příslušného ŘOS stanovený poplatek (viz. HS).
2. Doplňováni mohou být noví členové ČFSF, hráči přestupující a hostující, po
splnění
všech stanovených podmínek.
3. Oprávněný zástupce družstva zasílá na příslušnou MK tyto řádně vyplněné
formuláře
(psacím strojem, na PC, nebo hůlkovým písmem):
a) „Přihláška k registraci“ – v případě nového člena,
b) „Dopsání do soupisky“ – v případě evidovaného člena,
c) "Přestupní lístek“ – v případě přestupu člena,
d) “Hostovací lístek" – v případě hostování člena,
e) Žádost o “Převod člena“ (v případě hostování mezi družstvy jednoho klubu).
4. V případě písmen a) a c) přiloží fotografii člena. (platí v soutěži Mužů).
5. Dále přiloží potvrzení o zaplacení členských příspěvků ČFSF a dalších
stanovených
poplatků (poplatek za hostování, přestup, ČP, apod.). Výše poplatků viz HS.

6. Hráč uvedený na soupisce v žádném případě neuvolňuje své místo na soupisce
jinému
hráči.
7. Počet funkcionářů, členů, kteří nejsou uvedeni jako hráči, nebo evidovaných členů
družstva není omezen.
8. Doplnění soupisky Schvaluje příslušná MK.
9. Příslušná MK po schválení soupisku doplní, vytiskne, potvrdí svým podpisem pod
posledním hráčem (případně členem) a takto upravenou ji předá s ČP doplněných
hráčů (členů) oprávněnému zástupci družstva a to nejpozději do 7 dnů od doručení
potřebných podkladů.
10. Kopii doplněné a potvrzené soupisky zašle příslušná MK i příslušnému ŘOS, v
případě družstva CL zasílá MK ČFSF též příslušné MK KSSF.

KAPITOLA IV.
ZMĚNY U DRUŽSTVA
Článek 1.
1. Veškeré změny týkající se registrace družstva (např. změna názvu, kontaktní
adresy, adresy funkcionářů, hráčů, apod.) je potřeba neprodleně nahlásit příslušné
MK a ŘOS.
2. Změny lze provést i během soutěže. Ohlašovací povinnost má oprávněný
zástupce družstva.
3. Změna názvu družstva je taková změna, při níž se nový název jakkoli, byť
nepatrně (např. FC místo SK, atd.) odlišuje od názvu dřívějšího.
4. K žádosti o změnu názvu (písemně psacím strojem, na PC, nebo čitelně
hůlkovým
písmem) přiloží oprávněný zástupce družstva soupisku, ČP členů družstva příslušné
MK k výměně, potvrzení o zaplacení stanoveného poplatku za změnu názvu
družstva (viz. HS), potvrzení o zaplacení stanoveného poplatku za vyhotovení
nových ČP (viz. HS) a nové fotografie všech členů družstva.
5. Příslušná MK provede nahlášené změny, vytiskne novou soupisku a potvrzenou ji
nejpozději do 7 dnů od doručení potřebných podkladů odešle oprávněnému zástupci
družstva nebo příslušnému ŘOS.
6. Na základě změn (změna názvu, kontaktu družstva, apod.) provede příslušný
ŘOS
úpravy v příslušných dokumentech (PS, Rozpis soutěže, apod.).
Článek 2.
1. V případě zrušení registrace družstva zašle oprávněný zástupce družstva
příslušné MK žádost o zrušení registrace družstva (psaná psacím strojem, na PC,
nebo hůlkovým písmem), která musí obsahovat:
- úplný/celý název družstva,
- příjmení, jméno a kompletní adresu oprávněného zástupce družstva,
- soupisku,
- ČP členů družstva uvedených na soupisce (pokud je družstvo součástí klubu, ČP
nezasílá),
- podpis oprávněného zástupce družstva,
- potvrzení příslušného ŘOS, že družstvo nemá žádné závazky vyplývající z účasti
v soutěžích v ČFSF.

2. Družstvo, které žádá o zrušení registrace, nesmí mít žádné závazky vyplývající
z účasti v soutěžích v ČFSF.
3. Pokud má družstvo, které žádá o zrušení registrace, nevyřešené závazky
vyplývající z účasti v soutěžích v ČFSF, zůstává v evidenci příslušné MK a o
přestupu členů družstva a o výši odstupného rozhodne příslušný ŘOS. Po vyřešení
těchto závazků se poté postupuje dle příslušných článků RŘ.
4. Pokud žádost o zrušení družstva splní všechny požadavky uvedené v článku 18,
bude registrace družstva zrušena a hráči uvedení na soupisce budou volní pro
následující ročník (viz. Přestupní řád). Pokud je družstvo součástí klubu, hráči
zrušeného družstva přecházejí do evidence hráčů klubu.
5. Družstvu je zrušena registrace, pokud se nepřihlásí do žádné ze soutěží
pořádaných ČFSF dvakrát za sebou. V případě, že má nevyřešené závazky vůči
ČFSF, je jeho zpětná registrace a registrace či volný pohyb jeho bývalých členů
povolen pouze se souhlasem MK ČFSF.
Článek 3.
1. V případě, že se družstvo nepřihlásilo do nového soutěžního ročníku a nezruší
registraci družstva, je dále v ČFSF evidováno včetně všech jeho členů po dobu
jednoho roku. Pokud je družstvo součástí klubu, hráči zrušeného družstva přecházejí
do evidence hráčů klubu. Pokud má takové družstvo nevyřešené závazky vyplývající
z účasti v soutěžích ČFSF, zůstává v evidenci příslušné MK a přesuny jeho hráčů
(členů) jsou možné pouze se souhlasem MK ČFSF.
2. Pokud družstvo má vyřešené závazky vyplývající z účasti v soutěžích ČFSF je po
uplynutí jednoho roku jeho evidence (včetně členů v něm evidovaných) v ČFSF
zrušena.
Pro určení doby jednoho roku, po kterou je družstvo vedeno v evidenci, je
rozhodným dnem 30. červen roku následujícího rok, v němž bylo družstvo do
evidence zařazeno.
3. V případě, že příslušná MK nebo orgán vykonávající její pravomoci nepřihlásí
družstvo do centrální evidence před zahájením soutěžního ročníku, nejsou členové
těchto družstev členy ČFSF.
4. V případě, že družstvo není centrálně registrováno až do konce soutěžního
ročníku, nemá jeho zástupce právo účasti na činnostech spojených s hlasovacími
právy až do začátku následujícího soutěžního ročníku.
Článek 4. - Vytvoření klubu
1. Družstva mohou vytvořit klub za podmínek a způsobem stanoveným v jejich
statutárních dokumentech, předpisech ČFSF a na základě zákona.
2. Družstva klubu jsou povinna hrát v soutěžích ČFSF pod stejným, pro všechny
společným názvem, pod kterým je klub registrován, s rozlišením A, B, C, Junior,
apod.
3. V roli funkcionářů klubu mohou na soupiskách družstev klubu vystupovat stejné
osoby.
4. Družstva se mohou na vytvoření klubu sloučit i s jiným družstvem. Sloučení je
možné výhradně v době mezi ukončením soutěžního ročníku a rozlosováním
následujícího.
5. Návrh na sloučení je nutno písemně oznámit na příslušný ŘOS a MK. Oznámení
o sloučení musí obsahovat: usnesení orgánů družstev, kterých se sloučení týká,

podepsané oprávněným zástupcem družstva/klubu (čl.15). V případě vytvoření klubu
musí být součástí usnesení ustanovení o účasti družstev (A, B, C, Junior, apod.)
v příslušných soutěžích.
6. V případě schválení sloučení družstev v jedno družstvo zůstává nástupnickému
družstvu právo na účast v soutěži, jejímž byla družstva účastníkem (vyšší stupeň).
7. V případě, že sloučením družstev vznikne více družstev stejného klubu, mají nově
vzniklá mužstva právo startovat v soutěžích, jejichž by byla samostatně účastníkem
před provedením sloučení.
Článek 5. - Rozdělení klubu
1. Kluby se mohou rozdělit za podmínek a způsobem stanoveným v jejich
statutárních dokumentech, předpisech ČFSF a na základě zákona. Výsledkem
rozdělení klubu je buď zánik původního klubu a vytvoření samostatných družstev,
nebo vytvoření jednoho družstva.
2. Rozdělení je možné výhradně v době mezi ukončením soutěžního ročníku a
rozlosováním následujícího.
3. Návrh na rozdělení je nutno písemně oznámit na příslušný ŘOS a MK. Oznámení
o rozdělení musí obsahovat: usnesení orgánů družstev, kterých se rozdělení týká
podepsané oprávněnými zástupci družstva/klubu (čl. 15), vyřešení nástupnického
práva účasti v soutěži - soutěžích a vyrovnání případných závazků.
Článek 6.
1. Návrhy na sloučení družstev/klubů a rozdělení klubů schvalují příslušné ŘOS na
základě předložení projektů a dalších dokumentů a informací slučujících se
družstev/klubů, nebo rozdělujících se klubů. V případě, že jedná o družstva, která
jsou účastníky různých stupňů soutěží, rozhoduje o sloučení nebo rozdělení vždy
příslušný ŘOS, ve kterém budou družstva registrována.
2. ŘOS, který rozhoduje o sloučení družstev/klubů nebo rozdělení klubu, dbá, aby
sloučení nebo rozdělení proběhla v souladu se zákony, stanovami a řády ČFSF
a statutárními dokumenty příslušných družstev. Pokud tomu tak nebude, ŘOS má
právo návrh na sloučení nebo rozdělení neschválit.
3. ŘOS nezařadí družstva nebo kluby do soutěží, pokud se tyto odchýlí od
schváleného návrhu sloučení nebo rozdělení.
4. Vůči rozhodnutí ŘOS rozhodujícího o schválení sloučení či rozdělení je možno
podat podnět na přezkoumání k nejbližšímu vyššímu ŘOS do 15 dnů od vydání
rozhodnutí. Výše odvolacích poplatků viz HS.

KAPITOLA V.
EVIDENCE ČLENŮ A DRUŽSTEV
Článek 1. - Evidence členů
1. V evidenci MK ČFSF jsou vedeni bývalí členové ČFSF, kteří:
- mají nevyřešené závazky v ČFSF,
- zrušili členství na vlastní žádost (po dobu následujících dvou let)
- jsou uvedeni na soupisce družstva jako evidovaní členové družstva
(maximálně jeden rok)
2. V případě nevyřešených závazků zůstává člen v evidenci MK ČFSF a to až do
zjednání nápravy.

3. V případě, že bývalý člen má zájem o zrušení evidence, podá na příslušnou MK
žádosti o zrušení evidence v ČFSF (v písemné a elektronické formě), která musí
obsahovat:
- příjmení, jméno,
- datum, rok narození,
- evidenční číslo ČP),
- úplnou, přesnou adresu bydliště,
- úplný/celý název družstva (klubu), za které je žadatel registrován (neplatí u
členů bez příslušnosti k družstvu),
- souhlas oprávněného zástupce družstva, v případě, že se jedná o hráče
evidovaného u příslušné MK, tak souhlas příslušného ŘOS
- podpis žadatele
4. Po schválení žádosti příslušnou MK je bývalý člen vyřazen z evidence MK ČFSF
5. V případě neuhrazení členských příspěvků po dobu více než jednoho roku je
evidovaný člen automaticky vyřazen z evidence MK ČFSF, pokud nemá vůči ČFSF
žádné závazky.
Článek 2. - Evidence družstev
1. Rozhodujícími znaky evidence družstva jsou číslo družstva, název a sídlo.
2. Družstvo je evidováno v ČFSF v těchto případech:
- má nevyřešené závazky vyplývající z účasti v soutěžích ČFSF
- nemá zrušenou registraci družstva - v tomto případě je evidováno po dobu jednoho
roku
3. V případě nevyřešených závazků zůstává družstvo včetně všech jeho členů
v evidenci MK ČFSF a to až do zjednání nápravy.
4. V případě zrušení evidence družstva zašle oprávněný zástupce družstva
příslušné MK žádost o zrušení evidence družstva v ČFSF (v písemné a elektronické
formě), která musí
obsahovat:
- úplný/celý název družstva,
- příjmení, jméno a kompletní adresu oprávněného zástupce družstva,
- soupisku,
- ČP členů družstva uvedených na soupisce,
- podpis oprávněného zástupce družstva,
- potvrzení příslušného ŘOS, že družstvo nemá žádné závazky vyplývající z účasti
v soutěžích v ČFSF.
5. Po schválení žádosti příslušnou MK je družstvo vyřazeno z evidence MK ČFSF.
Členové zrušeného družstva jsou automaticky vyřazeni z evidence, nejsou-li
začleněni v ČFSF i jiným způsobem, než jako členové zrušeného družstva.
6. V případě zrušení družstva, které bylo součástí klubu jež má v soutěžích ČFSF
ještě nějaké další družstvo (družstva), jsou členové zrušeného družstva zařazeni )
do evidence nezrušeného družstva (družstev) svého klubu.

KAPITOLA VI.
EVIDENCE A REGISTRACE KRAJŮ
Článek 1. - Evidence krajů

1. Příslušný kraj (viz. státoprávní uspořádání ČR, případně region sdružených krajů)
je v ČFSF evidován, pokud se soutěží ČFSF zúčastňuje minimálně jedno družstvo
v daném kraji evidované.
2. Zrušení evidence kraje následuje po zrušení evidence všech družstev daného
kraje.
Článek 2. - Registrace krajů
1. Příslušný kraj je v ČFSF registrován na základě ustanovující VH členů daného
kraje.
2. V registrovaném kraji musí být VH členů kraje zvolený VV KSSF, dle SŘ zřízeny
příslušné odborné komise, ŘOS a musí organizovat minimálně jednu soutěž družstev
registrovaných v ČFSF nebo mít minimálně jedno družstvo registrované v CL.
Článek 3.
Registrovaný i evidovaný kraj musí provádět činnost v souladu s platnými stanovami
a řády ČFSF. V případě, že VV KSSF provádí opakovaně činnost, která není
v souladu s platnými stanovami a řády, má VV ČFSF právo požadovat na VV KSSF
termín na zjednání nápravy. Pokud VV KSSF nápravu v uvedeném termínu
nesjedná, má VV ČFSF právo svolat mimořádnou valnou hromadu kraje s
hlasovacím klíčem – jedno registrované družstvo ČSFS v kraji – jeden hlas.
Článek 4.
Zrušení registrace kraje následuje po zrušení činnosti KSSF, zrušením všech soutěží
družstev daného kraje nebo po nedodržení příslušných ustanovení Stanov či řádů
ČFSF.

KAPITOLA VII.
ZÁVĚREČNÉ USTANOVENÍ
Článek 1.
Veškeré písemnosti (žádosti, přihlášky, apod.) uváděné RŘ budou psány psacím
strojem, na PC, nebo čitelně hůlkovým písmem.

