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Přestupní řád České asociace Stiga Game, z.s. 
 
Každý hráč stolního hokeje může z pohledu České asociace Stiga Game, z.s. (Asociace) 
vystupovat buď jako člen některého klubu registrovaného u Asociace, nebo jako volný hráč 

nevedený na soupisce žádného registrovaného klubu. Tento Přestupní řád (řád) upravuje 

pravidla pro přestupy a hostování hráčů mezi registrovanými kluby a také stanovuje pravidla 
pro soupisky družstev startujících na mistrovství republiky. 
 

Článek 1 – Základní ustanovení 
Každý hráč může požádat o zařazení na soupisku kteréhokoliv klubu v souladu 

s ustanoveními tohoto řádu. K ohlášení změny klubové příslušnosti slouží formulář Oznámení 

o přestupu, který je součástí tohoto řádu. 
 

Účastníky přestupního řízení jsou: 

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

3) klub, do kterého hráč hlásí přestup (dále jen nový klub). 
V případě přestupu hráče, který do dne přestupu nedosáhl 18 let věku, je nutný souhlas 

alespoň jednoho jeho zákonného zástupce. 

 
Účastníkem přestupního řízení mohou být výhradně kluby registrované u Asociace. 

 
Přestupy rozlišujeme na: 

a) změna klubové příslušnosti, 

b) hostování. 
Změna klubové příslušnosti znamená úplné zrušení všech vazeb k mateřskému klubu a 

získání vazby k novému klubu jako k mateřskému.  
Hostování znamená zachování určitých vazeb k mateřskému klubu. Uzavírá se na dobu 

určitou a platí jen se souhlasem mateřského klubu. Hostování může trvat nejvýše dva roky. 

Nejkratší doba hostování je mezi dvěma přestupními termíny. Hostování může být na 
maximální období dva roky uzavřeno rovnou, nebo stávající hostování na dva roky může být 

kdykoliv během hostování prodlouženo. Hostování není povoleno volným hráčům. 

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

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

 

Článek 2 – Přestupní období 
Přestupní období se skládá ze dvou oddělených úseků a trvá vždy od 1. července do 1. září 
a od 1. prosince do 20. února následujícího roku.  

 

Hostování může být uzavřeno za souhlasu mateřského klubu, nového klubu a hráče také 
pouze na víkend, kdy probíhá mistrovství ČR. V takovém případě v přestupním lístku bude 

v kolonce ukončení hostování termíny dva (pátek před MR jako počátek hostování a pondělí 
po MR jako konec hostování.  

 

Článek 3 – Ohlášení přestupu 
Ohlášení přestupu se provádí na třech místech: 

1) v mateřském klubu, 
2) v novém klubu, 
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3) po ohlášení přestupu v mateřském i novém klubu se výsledek nahlásí výboru Asociace 
formou vyplněného formuláře Oznámení o přestupu. 

 

Při přestupu volného hráče do některého klubu je vyžadováno pouze stanovisko nového 
klubu. V tomto případě je možné, aby daný klub místo vyplnění formuláře Oznámení o 

přestupu předal výboru Asociace aktualizovanou soupisku (případně jen seznam nových 
členů), na kterém bude zřetelně jejich podpisem stvrzen zájem o zařazení na klubovou 

soupisku.  

 
Přestup (tj. změna klubové příslušnosti, či hostování) může být ohlášen a proveden pouze 

v přestupním období. V jedné sezóně (vymezena mistrovstvími republiky) může každý hráč 

ohlásit nejvýše jeden přestup.  
 

Pokud volný hráč nebyl během posledních šesti měsíců veden na soupisce jiného 
registrovaného klubu, pak je možné jeho přestup (zařazení na soupisku) ohlásit i mimo 

přestupní období. 

 
Při odchodu hráče z registrovaného klubu je nutné vyplnit formulář Oznámení o přestupu. 

Jako nový klub bude v tomto případě uvedeno „volný hráč“. Takovýto přestup lze ohlásit 
pouze v průběhu přestupního období a není nutné doložit souhlas mateřského klubu. 

 

Před ohlášením přestupu je hráč povinen vyrovnat svému mateřskému klubu všechny 
hmotné a finanční pohledávky. 

 

Článek 4 – Rozhodnutí o přestupu 
O přestupu rozhoduje mateřský klub i nový klub. Pokud nedojde k souhlasu na obou 

stranách, předává se rozhodnutí výboru Asociace.  
 

V případě, že mateřský klub s přestupem odůvodněně nesouhlasí a hráč neprokáže závažný 

důvod přestupu, pak výbor přestup zamítne. Pokud hráč ohlásí v nejbližším přestupním 
období (tedy nikoliv jen ve druhém úseku téhož přestupního období) přestup do téhož klubu, 

do kterého mu byl v předcházejícím přestupním termínu přestup zamítnutý, schválí výbor 
přestup bez ohledu na stanovisko mateřského klubu (při dodržení ostatních ustanovení tohoto 

řádu). 

 
Přestup nabývá platnosti po zanesení změny v evidenci Asociace – zpravidla v den jeho 

ohlášení. 
 

Článek 5 – Poplatky 
Za každé schválené hostování a přestup je klub, do kterého hráč přichází na hostování, 
povinen zaplatit Asociaci poplatek 100,- Kč. Částka musí být zaplacena v okamžiku odevzdání 

formuláře Ohlášení o přestupu – v případě neschváleného hostování bude plátci vrácena. 

 

Článek 6 – Pravidla turnaje družstev na mistrovství republiky 
Organizační pravidla pro turnaj družstev na mistrovství republiky jsou popsána v Turnajovém 

pořádku Asociace. Na turnaj se mohou přihlásit nejen družstva reprezentující registrované 

kluby, ale i družstva sestavená jen pro tento turnaj. 
 

Všechna družstva musí na své soupisky umístit hráče v souladu s tímto řádem. Družstva 
nereprezentující registrované kluby mohou mít na své soupisce nejvýše dva hráče vedené 

v den turnaje na soupiskách registrovaných klubů. Se startem těchto hráčů v turnaji družstev 

musí souhlasit jejich mateřský klub, jinak nemohou do turnaje zasáhnout. Start hráče 
v takovémto družstvu neukončuje a ani jinak nemění jeho působení na soupisce mateřského 

klubu.  
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Na soupiskách družstev reprezentujících registrované kluby mohou být uvedeni pouze 

členové tohoto klubu a hráči, kteří v průběhu mistrovství republiky v tomto klubu hostují. 

 

Článek 7 - Závěr 
V opodstatněných případech (rozpad klubu; závažné důvody, kvůli kterým se některé 
družstvo dostane do situace, kdy by dle článku 6 tohoto řádu nemohlo startovat na 

mistrovství republiky družstev apod.) může výbor Asociace rozhodnout o udělení výjimky 

z tohoto řádu – důvodem ale vždy musí být snaha umožnit v těchto výjimečných případech 
hráčům bezproblémový přechod do jiného klubu či start na mistrovství republiky v turnaji 

družstev, a nikoliv výhradně jejich sportovní ambice. 

  



Přestupní řád České asociace Stiga Game, z.s. 
Aktualizace 1.9.2021 

 

Oznámení o přestupu 

 

Jméno a příjmení:   Číslo člena Asociace4):                                   

Mateřský klub:  

  

IČ mateřského klubu: 

  

Nový klub: 

  

IČ nového klubu: 

  

Hostování2): ANO   NE Ukončení hostování3): 
 

Datum: 
 

Podpis žadatele1): 
 

 

Vyjádření mateřského klubu Vyjádření nového klubu 

  

Datum, razítko a podpis zástupce 

mateřského klubu 

Datum, razítko a podpis zástupce  

nového klubu 

Pokyny k vyplnění: Formulář vyplňuje žadatel o přestup spolu se zástupci obou klubů oprávněných tyto 

kluby zastupovat, čitelně a hůlkovým písmem, přičemž svými podpisy stvrzují pravdivost uvedených 

údajů. Řádně vyplněný formulář se předává výboru Asociace, případně zasílá na adresu Asociace.  

 
Vysvětlivky:  

1) Je-li žadatel mladší 18 let, žádost stvrzuje svým podpisem rodič /zákonný zástupce/ žadatele. 

2) Nehodící se škrtněte. 

3) Jde-li o hostování, pak se uvede datum, do kdy trvá (nejvýše dva roky ode dne podání oznámení). 

Pokud se jedná o hostování pouze na MR, tak v této kolonce bude datum začátku (pátek před víkendem 

s MR) a datum konce (pondělí po víkendu s MR). 

4) Nevyplňuje se, pokud hráč není členem Asociace. 

 

 
Vyjádření České asociace Stiga Game k oznámenému přestupu: 
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