SBÍRKA PŘEDPISŮ
ČESKÝ ATLETICKÝ SVAZ
________________________________________________________________________________________________________________________

Číslo předpisu 5/2017

Účinnost od 1. ledna 2018

________________________________________________________________________________________________________________________

Směrnice ČAS
ze dne 12. prosince 2017,

kterou se mění
směrnice ČAS č. 8/2009, o registrovaných sportovcích,
ve znění směrnice ČAS č. 5/2012 a směrnice ČAS č. 4/2014
Předsednictvo ČAS se usneslo na těchto změnách směrnice ČAS č. 8/2009, o registrovaných sportovcích,
ze dne 10. prosince 2009, ve znění směrnice ČAS č. 5/2012 ze dne 11. prosince 2012 a směrnice ČAS
č. 4/2014 ze dne 2. prosince 2014:
Čl. 1
1. Čl. 1 zní:
„Čl. 1
(1) Sportovec - občan ČR, příslušný k oddílu nebo klubu - členu ČAS (dále jen „oddíl“), musí být
nejpozději v roce, ve kterém dosáhne 10 let věku, registrován podle této směrnice.
(2) Podle této směrnice může být registrován také sportovec, který není občanem ČR, ale má na území ČR
povolení k trvalému pobytu.
(3) Registrace sportovce podle odst. 1 a 2 (dále jen „registrace“) je zápis o jeho příslušnosti k oddílu
v záznamech ČAS.“
2. Čl. 2 písm. b) zní:
„b) doručit výtisk formuláře uvedeného v písm. a), doklad o zaplacení poplatku za registraci a v případě
registrace podle čl. 1 odst. 2 také kopii povolení k trvalému pobytu na území ČR do sídla ČAS.“
3. Čl. 7 zní:
„Čl. 7
(1) Na návrh sportovce, při splnění podmínek podle této směrnice, se povolí změna registrace (dále jen
„přestup“) z mateřského oddílu do nového oddílu.
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(2) Změna registrace podle odst. 1 se provede nejdříve první pracovní den po ukončení přestupního období
uvedeného v čl. 8 odst. 1.
(3) Pokud se mateřský oddíl stává součástí jiného oddílu, provede se změna registrace na návrh nového
oddílu.“
4. Čl. 19 odst. 1, 2 a 3 zní:
„Čl. 19
(1) Sportovec, který není občanem ČR a nemá na území ČR povolení k trvalému pobytu (dále jen
„cizinec“), je oprávněn účastnit se mistrovských soutěží družstev jen tehdy, pokud je registrovaným
cizincem.
(2) Oddíl žádá o provedení registrace cizince předložením
a) výtisku formuláře uvedeného v čl. 2 písm. a), s uvedením, že se jedná o registraci cizince,
b) dokladu o zaplacení poplatku za registraci cizince a
c) písemného souhlasu národního atletického svazu působícího ve státě, jehož je sportovec státním
příslušníkem, a uznávaného IAAF, s registrací cizince v oddíle.
(3) O registraci cizince lze požádat jen od 1. ledna do 28. února roku, pro který má být cizinec registrován.“
5. Příloha 1 - Přihláška k registraci, zní:
„Příloha 1 - Přihláška k registraci“
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6. Příloha 2 - Ohlášení přestupu, zní:
„Příloha 2 - Ohlášení přestupu“
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7. Příloha 4 - Ohlášení hostování, zní:
„Příloha 4 - Ohlášení hostování“
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Čl. 2
Tato směrnice nabývá účinnosti dne 1. ledna 2018.
PaedDr. Libor Varhaník, v. r.
předseda ČAS
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