
REGISTRAČNÍ  ŘÁD  PETANQUE 
 

 

I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 

 

Článek 1 
Registrační řád stanoví pravidla členství a registrace v České asociaci pétanque klubů (dále jen 

ČAPEK) a vztahuje se na všechny jeho členy. Členy ČAPEK jsou výhradně právnické osoby. 

 

Článek 2 
ČAPEK rozeznává dva druhy registrací: 

A. kolektivní registraci (kluby, oddíly, spolky apod., dále jen „klubová registrace“) 

B. individuální registraci hráče v rámci „klubové registrace“ 

 

 

II. KLUBOVÁ REGISTRACE 

               Vznik, pozastavení, zánik 

  

Článek 3 
Klub (spolek), který se chce stát členem ČAPEK a využívat tak výhod a dalších možností, 

vyplývajících z tohoto členství (tzn. účast na turnajích určených kategoríí, soutěžích MČR, 

reprezentace ČR, účast na vzdělávání, možnost pořádat oficiální akce ČAPEK, podíl na případných 

finančních dotacích) musí být registrován v ČAPEK ve smyslu tohoto řádu. 

 

Článek 4 
Dokumenty a náležitosti potřebné pro registraci v ČAPEK : 

A. písemná žádost o registraci v ČAPEK s uvedením jména, příjmení, adresy a kontaktního spojení     

       na představitele klubu 

B. kopie stanov klubu (oddílu, spolku apod.) registrovaných  např. ve Spolkovém rejstříku MS ČR 

C. přidělené identifikační číslo 

D. kopie osvědčení o registraci 

E. seznam členů klubu, (spolku, oddílu apod.), - jméno, příjmení, datum narození, rodné číslo adresu 

bydliště a fotografii (4,5 x 3,5 cm + napsat na zadní stranu fotografie jméno a příjmení člena) 

F. Tyto dokumenty odešle klub (spolek, žadatel o registraci) na adresu ČAPEK. 

 

                                                                       Článek 5 
Přijetí žadatele o registraci do ČAPEK : 

A. o přijetí rozhoduje výkonný výbor (VV) ČAPEK a formálně schvaluje Fórum zástupců klubů 

B. VV je povinen projednat písemnou žádost a odpovědět žadateli o registraci do 90 dnů od přijetí 

žádosti 

C. v případě kladného rozhodnutí, VV vyzve žadatele o registraci k zaplacení registračního poplatku  

D. termín pro zaplacení registračního poplatku je 14 dní od obdržení výzvy k zaplacení poplatku, 

přičemž rozhodným dnem je datum připsání částky na účet ČAPEK. Plátce věrohodně prokáže, že 

částka byla uhrazena, tj.fotokopii dokladu o zaplacení zašle na matriku nedoporučenou poštou 

nebo e-mailem. 

E. zaplacením registračního poplatku v řádném termínu stává se pak žadatel o registraci členem 

ČAPEK se všemi právy a povinnostmi. 

F. žadatel o registraci následně obdrží od matrikáře ČAPEK číslo klubu, hráčské licence (průkazy) a 

známky do  max. 30 dnů od zaplacení registračního poplatku podle bodu D. tohoto článku  

G. oznámení o přidělení čísla klubu je dokladem o registraci klubu  

H. nesplní-li žadatel o registraci termín k zaplacení poplatku uvedený v bodě D. tohoto článku, 

registrace (kladné rozhodnutí VV) je neplatná a žadatel o registraci musí podat  novou žádost 



Článek 6 

Pozastavení registrace klubu (členství) : 
A. Pozastavená registrace znamená, že klub je i nadále členem ČAPEK, ale klub a jeho členové jsou 

vyřazeni z matriky, a tudíž i ze žebříčku ČAPEK, a tak členům nebudou započítávány body 

získané na turnajích v období pozastavené registrace, a to ani zpětně.  

B. Registrace klubu je automaticky pozastavena minimálně do 28.2. daného roku, nesplní-li klub 

všechny povinnosti uvedené v čl.10 bod C. tohoto řádu   

C. Splnění všech povinností podle čl.10 bod C. tohoto řádu včetně zaplacení penále do 15. dne v 

jakémkoli z následujících měsíců znamená automatické obnovení pozastavené registrace klubu 

k 1. dni následujícího měsíce  
        (příklad:splnění povinností podle čl.10 bod C.tohoto řádu k  14.6.=>obnovení pozastavené registrace k 1.7.) 

D. Splnění všech povinností podle čl.10 bod C. t.řádu plus zaplacení penále od 16. do posledního dne 

v jakémkoli z následujících měsíců znamená automatické obnovení pozastavené registrace klubu 

k 1. dni ovšem ne následujícího měsíce ale až  měsíce dalšího 
        (příklad:splnění povinností podle čl.10 bod C. tohoto řádu k 18.6.=>obnovení pozastavené registrace k 1.8.) 

 

Článek 7 
K zániku (zrušení) klubové registrace dojde : 

A. požádá-li o zrušení registrace klub písemně ČAPEK  

B. automaticky, pokud klub nezaplatí v řádném termínu registrační poplatek 2 roky po sobě 

 

 

III. REGISTRACE HRÁČE, HRÁČSKÁ LICENCE (průkaz) 

 

Článek 8 

Registrace hráče : 
A. Člen klubu (hráč) je registrován prostřednictvím klubové registrace 

B. Hráč může být registrován pouze za jeden klub, který je řádně registrován v ČAPEK. 

C. Individuální registrací hráče se rozumí platná hráčská licence (průkaz), která je evidována 

v centrální evidenci ČAPEK 

D. Registrace hráče(ů) u žadatelů o registraci klubu probíhá automaticky s registrací klubu (čl.4 a 5) 

E. O registraci nového člena (hráče) u klubu již registrovaného v ČAPEK požádá mateřský klub a 

k žádosti připojí jméno, příjmení, datum narození, rodné číslo adresu bydliště a fotografii (4,5 x 

3,5 cm) nového člena. Centrální evidence ČAPEK (matrikář) vystaví hráčskou licenci (průkaz) a 

tu odešle klubu do 30 dnů po zaplacení registračního poplatku, přičemž rozhodným datem je 

datum připsání částky (registračního poplatku) na účet ČAPEK. 

        Klub je povinen na matriku ČAPEK zaslat kopii dokladu o zaplacení (nedoporučenou poštou  

      nebo mailem). 

Hráčská licence (průkaz) je dokladem o registraci.    

F. Registrační poplatek aktivuje hráčskou licenci do konce ledna následujícího roku. 

G. Centrální evidence ČAPEK (matrika) je pravidelně uzavírána k 1. dni každého měsíce a její stav 

je předáván STK pro účely aktualizace platnosti registrace klubů a hráčů v  žebříčku ČAPEK. 

 

 

Článek 9 
Hráčská licence (průkaz) : 

A. Platná hráčská licence (průkaz) opravňuje hráče zúčastnit se všech soutěží pořádaných ČAPEK 

B. Hráčská licence (průkaz) je neplatná tehdy, když : 

a) zanikne registrace klubu v ČAPEK 

b) hráč ukončí svou registraci v klubu 

c) na průkazu není vylepena sezónní známka, není vyplněno registrační číslo hráče 

d) průkaz není podepsán, není orazítkován  

e) dojde ke ztrátě, znehodnocení, či uvedené údaje pozbyly platnost 

f) úmrtím majitele hráčské licence 



C. Hráč může požádat o vydání duplikátu registračního průkazu proti poplatku. 
D. Hráč, jehož hráčská licence pozbyla platnost z důvodu na straně hráče může být znovu 

       zaregistrován v mateřském klubu. 

 

 

IV. REGISTRAČNÍ  POPLATKY, PENÁLE 

 

Článek 10 

 
A. Registrační poplatky ČAPEK – registrace nového hráče: 

a) registrace individuální dospělí               200,- Kč 

b) registrace individuální mládež / student              100,- Kč 

c) vystavení duplikátu    100,- Kč 

 

B. Registrační poplatky ČAPEK – klubová registrace: 

a) registrace nového klubu                          3000,- Kč 

b) změna názvu klubu                500,- Kč  

c) roční registrační poplatek                    200,- Kč / dospělý, 100,- Kč junior,               

(min. však 1000,- Kč za klub)  

 

C. Povinnosti členů (klubů) ČAPEK v souvislosti s ročním registračním poplatkem : 

a) zaplatit roční registrační poplatek do 31.1. každého roku a matriku ČAPEK zaslat kopii 

dokladu o zaplacení (nedoporučenou poštou nebo mailem) 

b) zaslat centrální evidenci ČAPEK (matrikáři) soupisku členů (hráčů) klubu, za které byl 

registrační poplatek zaplacen, spolu s vyznačením požadovaného počtu známek, a to do  31.1. 

každého roku 

c) v soupisce uvést následující údaje o každém členovi (hráči) klubu : jméno a příjmení, datum 

narození, adresu bydliště, dále označit funkci v klubu (prezident, hospodář, tajemník, člen 

apod.) 

d) zaslat předsedovi STK jméno, příjmení, adresu pro doručování pošty, číslo na pevnou a 

mobilní tel. linku a e-mail adresu kontaktní osoby za klub pro uvedení, resp.aktualizaci 

v rubrice KONTAKTY na webových stránkách ČAPEK, a to do  31.1. každého roku 

 

D. Dokladem o splnění povinností dle bodu C. tohoto článku jsou následující náležitosti : 

a) klub obdrží požadovaný počet známek (počet známek je roven počtu členů klubu) od 

matrikáře, a to do šesti týdnů od rozhodného data ( 31.1.) 

b) klub, resp. jeho členové (hráči) budou uvedeni v matrice a žebříčku k 1.2. daného roku. 

Matrika a žebříček jsou vyvěšeny na webových stránkách ČAPEK 

c) v roce, ve kterém je nový klub ČAPEK zaregistrován, neplatí jeho zakládající členové 

registrační poplatky. 

 

E. Pokud klub nesplní povinnosti uvedené v bodě C. tohoto článku bude penalizován následujícím 

způsobem:  

a) za každý započatý měsíc zpoždění vzniká penále 100,- Kč.  

b) bude mu pozastavena registrace  podle čl. 6 bod B. tohoto řádu 

 

G. Převody peněz na účet ČAPEK provádějí kluby. Rozlišení druhu platby se provádí pomocí 

variabilního symbolu.  

        Variabilním symbolem je číslo klubu, u žadatele o registraci v ČAPEK pak IČ  

 

 

 



ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

 

Článek 11 
Tento registrační řád PETANQUE byl schválen Valnou hromadou ČAPEK dne 18.3.2001 s účinností 

ode dne 1.1.2001. 

Úpravou ke dni 1.2.2004 byl na pokyn VV ČAPEK pozměněn čl. 10 a čl. 11 (povinnost vracet 

neplatné licence a změna termínu pro zaplacení ročního registračního poplatku). 

Úpravou ke dni 23.2.2005 byl na pokyn VV ČAPEK pozměněn čl. 6 (definice platnosti licence a 

uzávěrek matriky) a čl. 7 (povinnost zahraničních hráčů mít licenci) a čl 11,12. 

Úpravou ke dni 1.12.2008 byl na pokyn VV ČAPEK pozměněn v bodech II.Klubová registrace, III. 

Registrace hráče,Hráčská licence, IV.Registrační poplatky, Penále 

Úpravou ke dni 1.4.2013 byl na pokyn FZK a VV ČAPEK pozměněn v bodech II. Klubová registrace, 

III. Registrace hráče,Hráčská licence, IV.Registrační poplatky, Penále 

Úpravou ke dni 1.3.2016 byla na pokyn VV ČAPEK a projednání na FZK pozměněna doba termínů 

roční registrace a zaplacení registračních poplatků 

Úpravou ke dni 1.1.2017 byl na pokyn VV ČAPEK pozměněn v bodech II. Klubová registrace 
 

 

 

Výjimky může stanovit pořadatel turnaje v propozicích.  
Pro zahraniční hráče platí stejná pravidla, jako pro české hráče. 
 
 


