ČESKÁ ASOCIACE STOLNÍHO TENISU
CZECH TABLE TENNIS ASSOCIATION, IČ: 00676888
160 17, Praha 6, Zátopkova 100/2, pošt. schránka 40
www.ping-pong.cz , e-mail: ctta@cuscz.cz fax: 00420 242 429 250

SMĚRNICE ČAST č. 2 / 2015
Působení hráčů stolního tenisu v zahraničí
Úvodní ustanovení
1. Tato směrnice upravuje postup při povolování působení českých hráčů v zahraničí, jakož i postup
při jejich návratu do ČR. Nový nebo změněný text oproti předchozí Směrnici č. 5/2014 je
zvýrazněn podbarvením.
Předmětem změny směrnice je zrušení “Potvrzení o pozastavení registrace” (zelené karty) z článků
8. a 12., které se nadále nepoužívá.

Povolení působení v zahraničí
2. Působení v zahraničí povoluje ČAST.
3. Oznámení o působení v zahraničí podává hráč prostřednictvím Registru ČAST v něm určeným
formulářem. Tento potvrzený formulář odešle na adresu sekretariátu ČAST nebo na určenou
emailovou adresu Registrační komise ČAST.
V oznámení musí být uvedeno:
a) jméno a příjmení,
b) mateřský oddíl (klub), za nějž je hráč registrován v ČAST,
c) datum narození,
d) název zahraničního partnera (klubu) a jeho svazu,
e) souhlas mateřského oddílu (klubu), za nějž je registrován,
f) přiložena kopie dokladu o uhrazení poplatku podle bodu 5 této směrnice,
g) vlastnoruční podpis hráče, u závodníků mladších než 18 let i podpis zákonného zástupce.
4. Pro požadavek odst. 3. písm. e) na souhlas mateřského oddílu u smluvních hráčů platí přiměřeně
čl. 456 Přestupního řádu.
5. ČAST oznámení projedná a rozhodnutí sdělí písemně elektronickou poštou do deseti pracovních
dnů žadateli prostřednictvím Registru ČAST. Souhlas je podmíněn úhradou přestupního poplatku
300 Kč, u hráčů do 18 let činí přestupní poplatek 200,- Kč. Tento poplatek je hráč povinen uhradit
současně s podáním žádosti. Tato částka přísluší ČAST a nesouvisí s vyrovnáním hráče (popř.
zahraničního klubu) s jeho dosavadním oddílem (klubem).
6. Podmínky povolení působení v zahraničí včetně správního poplatku se vztahují na každý
opakovaný souhlas ČAST k odchodu do zahraničí, pokud hráč odchází opět z ČR.
7. Hráč, jemuž bylo schváleno působení v zahraničí, je povinen odevzdat ČAST registrační průkaz,
pokud mu byl vystaven.
8. Jestliže je hráči schváleno působení v zahraničí, pozastaví ČAST hráči registraci, a tento stav
zanese do oficiální evidence.
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Působení v zahraničí
9. Přestup hráče, který působí se souhlasem ČAST v zahraničí, do jiného zahraničního klubu (bez
ohledu na zemi působení), nepodléhá schválení ČAST, ani se neplatí ČAST žádné poplatky. Hráči
však musí změnu písemně nahlásit na sekretariát ČAST nebo na určenou emailovou adresu
Registrační komise ČAST.
10. Hráč, jemuž byla z důvodu povoleného působení v zahraničí pozastavena registrace, nemůže
hrát za oddíl (klub) v ČR v soutěžích družstev (ani být na soupisce družstva českého oddílu nebo
klubu). Může však v ČR hrát v mistrovských i nemistrovských soutěžích jednotlivců; v
mistrovských však jen při dodržení zásady postupovosti, popř. na základě rozhodnutí řídícího svazu
příslušné soutěže. Hráč se přitom prokáže potvrzením o pozastavení registrace a průkazem s
fotografií (jakýkoli platný průkaz).
11. Seznam hráčů působících v zahraničí je uveden v Registru ČAST.
12. Ukončení zahraničního působení oznámí hráč písemně ČAST. ČAST zruší pozastavení
registrace. Případné doplnění na soupisky družstev oddílu (klubu) za nějž je hráč registrován, se řídí
ustanoveními Soutěžního řádu. Hráč může být doplněn na soupisky v průběhu závodního období
nejpozději 14.2. Po ukončení působení hráče v zahraničí je možné ve lhůtě 30 dnů podat přestup ze
zahraničí do nového oddílu, bez souhlasu mateřského oddílu.
13. Pokud hráč ukončil působení v zahraničí podle této směrnice, může podat novou žádost o
povolení působení v zahraničí nejdříve za 12 měsíců od ukončení.
Hráč, který do zahraničí přestoupil ze základu družstva působícího výhradně v soutěži řízené APK,
může, se souhlasem APK, požádat o zkrácení této lhůty, s možností návratu ze zahraničí zpět,
výhradně do družstva působícího v soutěži řízené APK. V této zkrácené lhůtě hráč nemá možnost
přestupu do družstva oddílu hrajícího soutěže organizované jinými složkami ČAST.

Důsledky nepovoleného působení v zahraničí
14. Působení v zahraničí bez souhlasu ČAST je nepřípustné. Jestliže bude vyrovnání poplatků podle
této směrnice provedeno až v průběhu působení v zahraničí (mimo vymezené lhůty pro zaplacení)
nebo bude-li vyrovnání provedeno až po jeho skončení vyměří ČAST poplatek ve výši 10 000 Kč.
Tato částka přísluší ČAST. V případě opakovaného působení v zahraničí bez souhlasu ČAST, bude
s hráče vedeno disciplinární řízení.
15. Jestliže hráč, který působil v zahraničí bez souhlasu ČAST, chce obnovit svou činnost v ČR a
přestoupit z mateřského oddílu (klubu) do nového oddílu (klubu) v ČR, musí předložit ČAST
dodatečně souhlas mateřského oddílu. Budou-li dále splněny podmínky podle bodu 12., 14., příp.
16., může hráč hlásit přestup podle přestupního řádu.
16. Hráči, kteří působí v zahraničí za podmínek jiných, než jsou zde uvedeny, jsou povinni uvést
své zahraniční působení do souladu s touto směrnicí. Pokud hráči zrušili registraci v ČR podle SŘ,
jsou povinni se dát znovu zaregistrovat za svůj původní mateřský oddíl (klub) a rovněž plnit
podmínky této směrnice.

Přechodné a zrušovací ustanovení
17. Schválením této Směrnice se ruší Směrnice ČAST č. 5/2014.
Schváleno: VV ČAST dne 26. 5. 2015
Platnost: 26. 5. 2015
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