
PŘESTUPNÍ  ŘÁD  PETANQUE 
 

 

 

 

I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 

 

Článek 1 

Přestupní řád stanoví podmínky, za nichž se uskutečňují změny klubové příslušnosti hráčů 

v České asociaci pétanque klubů (dále jen ČAPEK) na území České republiky. 

 

 

Článek 2 

Účastníky přestupního řízení jsou: 

a) hráč 

b) klub, za který je hráč registrován (dále jen mateřský klub) 

c) klub, do něhož hráč hlásí přestup (dále jen nový klub) 

V případě přestupu hráče, který do dne přestupu nedosáhl 18 let věku, je nutný souhlas 

alespoň jednoho zákonného zástupce. 

 

Článek 3 

Hráč může přestoupit pouze v přestupním termínu. 

Po přestupu mu zůstává původní číslo hráčské licence a jeho body v celostátním žebříčku 

ČAPEK, vedené na číslo jeho hráčské licence. 

Při přestupu hráče do nově zakládaného klubu si hráč může zvolit ze dvou možností způsobu 

změny své klubové příslušnosti:  

- hráč řádně přestoupí do nového klubu (nestane se zakládajícím členem) a zaplacením 

přestupního poplatku si zachová kontinuitu svého postavení v žebříčku ČAPEK. 

- hráč ukončí členství v původním klubu a stane se zakládajícím členem klubu nového. 

V tomto případě zaniká jeho původní hráčská licence a je mu přidělena nová. Je na něj 

nahlíženo jako na úplně nového člena. Hráč nemusí platit poplatek za přestup, ale 

zároveň zaniká bodový zisk v žebříčku ČAPEK na jeho původní hráčské licenci.  

 

Hráč, který má s mateřským klubem uzavřenu hráčskou smlouvu, nemůže po dobu platnosti 

této smlouvy podat přestup do nového klubu bez předchozí dohody s mateřským klubem. 

 

 

 

II. PŘESTUPNÍ TERMÍNY 

 

 

Článek 4 
 

Přestupním termínem je období od 1. 12. běžného roku do .. 31.1. následujícího roku. 

 

 

 

 

 



III. POSTUP  PŘI  PŘESTUPU   

 

Článek 5 

Přestup probíhá v následujících krocích: 

1) Přestupující hráč si vyžádá v mateřském klubu potvrzení o tom, že nemá vůčí němu 

žádné závazky, které by bránily přestupu do jiného klubu. Toto potvrzení musí být v 

doložitelné podobě (písemné nebo elektronické) a nesmí být starší 3 měsíců. 

2) Přestupující hráč zaplatí stanovený poplatek (viz čl. 9) bankovním převodem na účet 

ČAPEK. 

3) Přestupující hráč předá potvrzení (viz bod 1) a stvrzenku o zaplacení (viz bod 2) 

v novém klubu, do kterého chce přestoupit. 

4) Nový klub, do kterého hráč hodlá přestoupit rozhodne, jestli hráče přijme. 

5) Pokud nový klub hráče přijme, zaplatí za něj roční registrační poplatek ČAPEK a 

vykáže jej na roční soupisce hráčů klubu, která se předává matrice zároveň se 

zaplacením registračního poplatku. 

 

 

 

IV. ROZHODNUTÍ O PŘESTUPU 

 

Článek 8 

Pokud mateřský klub odmítne hráči, který chce přestoupit vystavit potvrzení o tom, že hráč 

nemá vůči němu žádné závazky, může hráč požádat o povolení přestoupit do jiného klubu 

PŘESTUPNÍ KOMISI ČAPEK.  

K rozhodnutí PŘESTUPNÍ KOMISE ČAPEK může být podáno odvolání k VV ČAPEK, do 

15-ti dnů ode dne oznámení nebo doručení rozhodnutí. Odvolat se mohou obě strany, tzn. 

hráč i mateřský klub. Rozhodnutí VV je konečné. 
 

Přestup nabývá platnosti po zanesení změny v evidenci ČAPEK. 

 

 

V. POPLATKY 

 

Článek 9 

 

Za přestup v kategorii dospělých   200,- Kč   

Za přestup v kategorii mládeže (do 18 let)  100,- Kč 

 

 

VI. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

 

Článek 10 

Tento přestupní řád PETANQUE byl schválen Valnou hromadou ČAPEK dne 18.3.2001 

s účinností ode dne 1.1.2001. 

Úpravou ke dni 26.4.2002 byla na pokyn VV ČAPEK vyjmuta možnost hostování. 

Úpravou ke dni 21.3.2003 byl na pokyn VV ČAPEK zpřesněn čl. 3 o pravidla pro přestup do 

nově zakládaných klubů. 

Úpravou ke dni 23.2.2005 byl na pokyn VV ČAPEK zpřesněn čl. 4 – změna termínu. 

Úpravou ke dni 1.3.2006 byl změněn na pokyn VV ČAPEK. 

Úpravou ke dni 1.3.2016 byl změněn na pokyn FZK ČAPEK. 


