
 

REGISTRAČNÍ a PŘESTUPNÍ ŘÁD 

Českého svazu aerobiku a fitness FISAF.cz, z. s. 

 
I. Úvod 
1. Český svaz aerobiku a fitness FISAF.cz (dále jen „FISAF.cz“) vydává tento registrační řád a 

přestupní řád za účelem stanovení podmínek pro účast členů FISAF.cz  v soutěžích FISAF.cz. a 
povolování změn klubové příslušnosti. 

2. Soutěží FISAF.cz pořádaných podle Soutěžního řádu FISAF.cz a vyhlášených v termínové listině 
FISAF.cz se může účastnit pouze člen FISAF.cz, který je registrován podle tohoto řádu k závodní 
činnosti.  

3. Změnu klubové příslušnosti (přestup a hostování) za účelem výkonu závodní činnosti v jiném 
členském klubu než mateřském, může pak FISAF.cz při splnění dalších podmínek povolit pouze 
závodníkovi registrovanému k závodní činnosti. 

 
II. Registrace 
 
1. Registrací člena k závodní činnosti se rozumí jeho zápis do zvláštní části seznamu členů, který 

FISAF.cz vede. FISAF.cz rozlišuje v rámci závodní činnosti následující role pro individuální členy: a) 
závodník, b) trenér, c) rozhodčí, a následující roli pro členské kluby: d) závodní klub. 

2. Každý individuální člen FISAF.cz může být členem více členských klubů FISAF.cz nebo jiných 
spolků. K závodní činnosti však může být registrován výhradně za jediný závodní klub FISAF.cz, a 
to i kdyby zastával více rolí. To platí obdobně i v případě, kdy není registrován za klub, ale přímo 
za FISAF.cz 

3. Podmínkou registrace závodního klubu není vlastní sportoviště. 

4. Registrace vzniká na základě písemné žádosti člena o registraci. Její součástí musí být doklad o 
splnění podmínek pro příslušnou roli v rámci závodní činnosti a doklad o úhradě předepsaného 
poplatku, v případě individuální registrace pak rovněž i doklad o členství v závodním klubu.  

5. Podmínky zápisu pro příslušnou roli stanoví výkonný výbor předpisem, který zveřejňuje 
s dostatečným předstihem před zahájením závodní sezóny. Pro závodníky tak může být stanovena 
například zdravotní prohlídka, pro trenéry a rozhodčí dosažení určité kvalifikace nebo absolvování 
určeného typu vzdělávání. Žádost o registraci může být podána pomocí elektronického 
registračního programu CSAE_DAT, který je ke stažení na webových stránkách FISAF.CZ / 
www.fisaf.cz/ kdykoli. Kancelář FISAF.cz žádost o registraci schvaluje nejpozději do 30 dnů od 
jejího podání. 

6. Registrace zaniká na základě oznámení nebo zánikem členství, individuální registrace navíc i 
zánikem registrace závodního klubu. Výkonný výbor může předpisem stanovit, že registrace zaniká 
rovněž zánikem podmínky pro zápis registrace (tj. např. zánikem zdravotní způsobilosti nebo 
zánikem kvalifikace). 

7. Závodník, jehož odvozená registrace zanikla v důsledku jeho jednání, může být znovu registrován 
k závodní činnosti za jiný závodní klub nejdříve po uplynutí 24 měsíců. Před uplynutím této lhůty 
jedině se souhlasem mateřského klubu. Za mateřský klub může být znovu registrován kdykoliv. Na 
jiné individuální role v rámci závodní činnosti se toto omezení nevztahuje. 

8. Dokladem o registraci k závodní činnosti je členská karta, která obsahuje příslušné údaje týkající 
se závodní činnosti.  Členskou kartu je nutné mít s sebou na všech akcích FISAF.CZ. 

 

http://fisaf.cz/
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III. Přestup 
1. Pokud se registrovaný závodník rozhodne z jakéhokoli důvodu změnit příslušnost k závodnímu 

klubu a přejít trvale z mateřského závodního klubu do nového závodního klubu, jedná se o 
přestup. Pokud se registrovaný závodník rozhodne z dočasných důvodů (např. studium) dočasně 
změnit příslušnost k závodnímu klubu, jedná se o hostování.  

2. Seznam schválených přestupů a hostování bude průběžně uveřejňován na webových stránkách  
FISAF.cz. 

3. Účastníky přestupního řízení jsou: 
a. závodník, (v případě přestupu závodníka, který do dne odeslání tiskopisu Ohlášení 

přestupu nedosáhl 18 let věku, jeho zákonný zástupce). 
b. klub, za který je závodník registrován (dále jen mateřský klub), 
c. klub, do něhož závodník hlásí přestup (dále jen nový klub). 

4. Přestup je možno ohlásit kdykoliv v průběhu celého kalendářního roku. Závodník, který žádá o 
přestup, je povinen řádně vyplnit originál tiskopisu Ohlášení přestupu, zajistit písemný souhlas 
nebo jiné vyjádření zbylých účastníků s přestupem na tomto tiskopisu; a takové vyjádření musí 
být mateřským i novým klubem učiněno nejpozději do 30 dnů ode dne doručení. Ohlášení 
přestupu musí být následně nejpozději do 30-ti dnů ode dne podpisu doručeno do kanceláře 
FISAF.cz.  

5. Součástí souhlasného prohlášení mateřského klubu s přestupem musí být i jeho potvrzení, že 
obdržel poplatek za přestup ve výši stanovené podle tohoto přestupního řádu nebo že 
závodníkovi poplatek za přestup zcela nebo v konkrétní výši prominul; současně musí být 
k ohlášení přestupu přiložen i doklad o úhradě tohoto poplatku v odpovídající výši, ledaže by byl 
prominut zcela. V takovém případě FISAF.cz výši poplatku za přestup v konkrétním případě 
nepřezkoumává a bere bez dalšího tuto podmínku za splněnou. Poplatek za přestup dle tohoto 
Přestupního řádu může zaplatit nový klub, závodník nebo třetí osoba. Poplatek za přestup se 
stanovuje podle věkové kategorie a výkonnosti závodníka, vyjádřené jeho nejlepším umístěním 
v maximálně třech různých typech soutěží v průběhu jeho předchozí závodní kariéry a dobou 
trénování v klubu. Výše poplatku za přestup je uvedena v příloze č. 3. tohoto řádu. 

6. Pokud závodník řádně ohlásí přestup a doloží všechny náležitosti, přestup bude kanceláří FISAF.cz 
schválen. 

7. Pokud závodník ohlásí přestup, avšak některá náležitost chybí, začíná tím běžet 24 měsíční 
karenční lhůta na ochranu mateřského klubu, po kterou závodník nemůže přestoupit do jiného 
závodního klubu, o tom FISAF.cz uvědomí všechny účastníky přestupního řízení. Po jejím skončení 
již závodník může přestoupit do nového klubu bez omezení a bez podmínky, kterou je úhrada 
poplatku za přestup mateřskému klubu.  
 

 
IV. Hostování 
1. Hostování se uskuteční, pokud dojde k dohodě závodníka (zákonného zástupce), mateřského 

klubu a klubu, do kterého jde hostovat. „Dohoda o hostování“ je uzavřena mezi všemi třemi 
stranami na dobu určitou a závodník reprezentuje hostitelský klub s tím, že je uváděna jeho 
klubová příslušnost v novém hostitelském klubu. Výsledky, kterých závodník dosáhl v době 
hostování, se započítávají do Poplatku za přestup, které patří z 50% mateřskému klubu a z 50% 
novému hostitelskému klubu. 

2. Závodník nesmí po dobu hostování startovat v mateřském klubu za družstvo stejné věkové 
kategorii, výkonnostní třídě a závodní kategorii, ve které mu bylo povoleno hostování. V jiné 
věkové kategorii, výkonnostní třídě a závodní kategorii je start možný. 

3. Hostování končí se závěrem sezóny, pro niž bylo hostování povoleno.  
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4. V ostatním se přiměřeně uplatní ustanovení o přestupu. 
 
V. Smírčí komise 
1. Pokud vznikne mezi účastníky přestupního řízení spor o podmínkách přestupu nebo hostování, 

řeší tento spor tzv. Smírčí komise, na základě odůvodněné žádosti dotčeného účastníka. K žádosti 
musí být přiložen doklad o úhradě administrativního poplatku na náhradu řízení před smírčí 
komisí ve výši 1000,- Kč. 

2. Smírčí komisi jmenuje ad hoc výkonný výbor FISAF.cz. Smírčí komise je složena z Prezidenta 
FISAF.cz, předsedy nebo jím pověřeného člena Sportovně technické komise a předsedy nebo jím 
pověřeného člena Komise trenérů.  

3. Termín jednání komise je stanoven a oznámen zúčastněným stranám minimálně 14 dní předem. 
Účastníci smírčího řízení mají povinnost se Smírčí komise zúčastnit. Pokud některý z účastníků 
tuto povinnost bez omluvy poruší, může mu být uložena pokuta do výše 2 500,- Kč za maření 
jednání smírčí komise. To však nebrání, aby věc byla projednána a rozhodnuta. 

4. Smírčí komise rozhodne tak, že ohlášený přestup zamítne nebo že přestup povolí a popř. 
karenční lhůtu promine; takovým rozhodnutím je přestup schválen. Smírčí komise může karenční 
lhůtu prominout pouze v případě: 

a. následování manžela, nebo v případě závodníka, který ke dni ohlášení přestupu nedosáhl 
věku 18 let, následování rodičů do místa jejich nového bydliště, 

b. nástupu do zaměstnání nebo změně místa zaměstnání současně se změnou bydliště 
v místě nového klubu, 

c. studia na škole v místě nového klubu, jež není v místě dosavadního působiště, 
d. ukončení studia, pokud závodník hlásí přestup do svého dřívějšího mateřského klubu 

(jestliže závodník přitom nesplňuje podmínky uvedené v bodech a/ a b/ tohoto 
odstavce). 

5. Rozhodnutí smírčí komise je vyhlášeno přítomným účastníkům při skončení jednání, písemné 
vyhotovení se účastníkům zasílá do 14 dnů od jednání.  

 
VI. Odvolání proti rozhodnutí Smírčí komise 
1. Proti rozhodnutí smírčí komise se může každý z účastníků odvolat ke kontrolní komisi. 

Odůvodněné odvolání musí být doručeno FISAF.cz do 14 dnů od doručení rozhodnutí smírčí 
komise účastníkovi. 

2. K odvolání musí být přiložen doklad o zaplacení poplatku za odvolání, který je stejný jako 
poplatek za jednání smírčí komise. Opožděně podané nebo neúplné odvolání kontrolní komise 
FISAF.cz odmítne. Jinak odvolání v neveřejném zasedání projedná a rozhodnutí smírčí komise buď 
potvrdí, nebo zruší a sám ve věci rozhodne. Rozhodnutí kontrolní komise je konečné. 
 

Tento přestupní řád byl schválen Valnou hromadou  FISAF.cz  a je platný dnem 29. 11. 2013. 

Účinnosti nabývá dnem 1. 1. 2014. 

 

..………………………………………. 

Mgr. Jana Havrdová 
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Prezidentka FISAF.cz  
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Příloha č.1 - ČESKÝ SVAZ AEROBIKU a FITNESS FISAF.cz 

DOHODA O HOSTOVÁNÍ 

 

Jméno……………………………………Příjmení…………………………………………..Titul…………………………... 

Rodné číslo……………………………………………………………………………………… 

Bydliště………………………………………..PSČ……………………………………………………. 

Věková kategorie: ………………….Výkonnostní třída:…………………………………. 

Závodní kategorie:…………………………………… 

Mateřský klub…………………………………………………………………………… 

Hostující klub……………………………………………………………………………. 

K přestupnímu termínu…………………………..na dobu…………………tj. do……………... 

 

Souhlas mateřského klubu  

 

…………………………………..                                          ……………………………………………... 

 podpis závodníka                                                    datum  

 

…………………………………..                                             ……………………………………………... 

podpis zák. zástupce závodníka                               razítko, podpis zástupce klubu 

 (u neplnoletých) 

 

Souhlas hostitelského klubu  

 

 …………………………………………… 

razítko, podpis zástupce hostitelského klubu  
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Příloha č. 2 - ČESKÝ SVAZ AEROBIKU, FITNESS A TANCE FISAF.cz 

OHLÁŠENÍ PŘESTUPU 

 

Jméno…………………………Příjmení……………………….Titul………………………….. 

Rodné číslo……………………………………………………………………………………… 

 

Bydliště………………………………………..PSČ…………………………………………… 

 

Hlásí přestup 

 

z  klubu ………………………………………………………………………………… 

 

do klubu………………………………………………………………………………... 

  

K přestupnímu termínu………………………………………………………………………….. 

 

Souhlas mateřského klubu a jeho potvrzení o úhradě poplatku za přestup ve výši:……………………, 

která je doložena i dokladem o její hotovostní nebo bezhotovostní úhradě mateřskému klubu 

 

…………………………………..                                        ……………………………………………... 

 podpis závodníka                                                   datum  

 

…………………………………..                                         ……………………………………………... 

podpis zák. zástupce   (u neplnoletých)  razítko, podpis statutárního zástupce klubu 

 

Souhlas nového klubu      …………………………………………… 

razítko, podpis zástupce nového klubu 
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Příloha č. 3 

Tabulka Poplatků za přestup 

Výše poplatku za přestup se vypočítává z výsledků maximálně 3 různých typů soutěží, ve kterých 

závodník dosáhl nejlepšího umístění během své celé závodní činnosti v daném klubu a z délky 

trénování v daném klubu.  

Za každý rok trénování závodníka v daném klubu se započítává 1500,- Kč. 

Uvedené částky jsou uváděny za jednu osobu, tedy v případě přestupu celého páru je částka 

dvojnásobná atd. 

Např. 

1 x MČR + 1x ME a 1x MS + délka trénování v klubu. Výsledná částka výchovného je součet všech 

těchto částek. 

 

Příklad: 1. místo SA MČR 2005 - 17  a víc let – 10 000,- Kč 

              2. místo  SA ME 2004 - 17  a více let – 10 000,- Kč  

              3. místo SA MS 2009 - 17  a více let – 10 000,- Kč 

 

celkem:  30 000,- Kč 

 

Délka trénování závodníka v daném klubu : 3 roky -  3x 1500, -Kč  - 4500,-Kč 

 

Celková částka výchovného je  34 500,- Kč 

 

Výchovné bude požadováno i z důvodu změny bydliště, není-li v dosahu původního oddílu (při 

přestěhování rodičů, studiu na VŠ, apod.). Tato skutečnost bude brána v úvahu při výpočtu 

výchovného. 
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Mistrovství České republiky 
  

 

VĚK/kategorie FINÁLE 3. MÍSTO 
2. 

MÍSTO 
1. 

MÍSTO 

SAMC 

8 - 10 let   200 400 800 

11 - 13 let   300 600 1000 

14 - 16 let 200 400 800 1200 

17 a více let 300 500 1000 1400 

SA  

8 - 10 let 400 500 1000 2000 

11 - 13 let 500 1000 2000 3000 

14 - 16 let 1000 2000 3000 5000 

17 a více let 2000 3000 5000 10000 

Fitness týmy a hip hop 

8 - 10 let   200 400 1000 

11 - 13 let   300 600 1000 

14 - 16 let   500 1000 2000 

17 a více let   1000 2000 3000 

ATS 

II. kategorie       1000 

III. kategorie     500 1000 

IV. kategorie   300 500 1000 

V. kategorie   300 500 1000 

      

 

Mistrovství světa 
   

 

VĚK FINÁLE 3. MÍSTO 
2. 

MÍSTO 
1. 

MÍSTO 

SA 

11 - 13 let 1000 2000 3000 5000 

14 - 16 let 2000 3000 5000 10000 

17 a více let 5000 10000 15000 20000 

Fitness týmy a hip hop 

11 - 13 let   1000 2000 3000 

14 - 16 let   1000 2000 4000 

17 a více let   3000 5000 7000 

      

 

Mistrovství Evropy 
   

 

VĚK FINÁLE 3. MÍSTO 
2. 

MÍSTO 
1. 

MÍSTO 

SA 

11 - 13 let 500 1000 1500 2500 

14 - 16 let 1000 1500 2500 5000 

17 a více let 3000 5000 10000 15000 

Fitness týmy a hip hop 

11 - 13 let   500 1000 1500 

14 - 16 let   500 1000 1500 

17 a více let   1000 3000 5000 

 


