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Platnost registračních průkazů hráčů ledního hokeje
Sportovně-technická komise Českého svazu ledního hokeje z.s. (dále také jen jako „STK
ČSLH“) se na svém jednání dne 06. 10. 2016 zabývala případem předložením registračních
průkazů klubem TJ HC Řisuty v soutěži II. liga ČR, kdy celkem tři předkládané registrační
průkazy měly uplynulou dobu své platnosti.
Z uvedeného důvodu a pro vyloučení jakýchkoliv budoucích pochybností STK ČSLH
upozorňuje na základě zprávy pracovníků registračního oddělení Českého svazu ledního
hokeje z.s., že kontrola platnosti registračních průkazů je výhradní odpovědností
jednotlivých klubů, nikoliv pracovníků výdejních míst registračních průkazů. Doba platnosti
je u většiny průkazů uvedena přímo na registračním průkazu, lze dohledat zároveň
v registračním systému Českého svazu ledního hokeje z.s. provozovaného na adrese
webové stránky www.hokejovaregistrace.cz (dále také jen jako „Registrační systém“).
V případě odlišností jsou směrodatná data, která jsou uvedena na registračním průkazu
hráče, zároveň dochází-li u jednotlivých hráčů ke změně klubové příslušnosti, je nutné vzít
v potaz, že při každé takové změně se na registrační průkaz otiskne doba platnosti, která
je uvedena v Registračním systému. Pro tyto případy musí nový klub současně s vyřízením
hostováním zajistit prodloužení platnosti registračního průkazu prostřednictvím záložky
„Žádosti o duplikát a prodloužení registrace“, která je součástí Registračního systému.
STK ČSLH při rozhodování ve věci shora popsané dospěla k závěru, že předložení
registračního průkazu hráče s uplynulou dobu platnosti má za následek nepřipuštění hráče
k utkání rozhodčími utkání, v případě, že však hráč bude ke hře rozhodčími připuštěn,
nahlíží se na tento případ jako na pochybení rozhodčích, kteří jsou v souladu s čl. 332,
písm. c) soutěžního a disciplinárního řádu Českého svazu ledního hokeje z.s (dále také jen
jako „SDŘ“). mj. povinni zkontrolovat zápis o utkání a registrační průkazy hráčů, nejedná
se však o provinění družstva, které by bylo trestáno dle čl. 409 a 410 SDŘ.
Ing. Aleš Kmoníček
předseda sportovně-technické komise ČSLH
předseda disciplinární komise ČSLH
Příloha č.1 - přehled průkazů
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Příloha č.1

Registrační průkaz platný v krajských soutěžích ČSLH. Je platný do doby změny klubové příslušnosti
hráče

Průkaz bez uvedené platnosti. Je platný do doby změny klubové příslušnosti hráče

Průkaz s uvedenou platností. Na základě předložení tohoto průkazu může hráč nastupovat v soutěžích
ČSLH do 31.07.2017

Neplatný průkaz. Při předložení tohoto průkazu, jehož platnost na uvedeném případě vypršela dne
30.09.2016, bude tento rozhodčími odebrán a hráč nebude připuštěn ke hře.
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