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HLAVA I. 
Základní ustanovení

Článek 1.

Soutěží Českého badmintonového svazu (dále 
jen ČBaS) se může zúčastnit jen osoba, která je 
řádně registrována podle tohoto řádu (dále jen RŘ).

Registrací se rozumí vydání hráčské licence, 
průkazu trenéra („T“) či rozhodčího („R“).

Článek 2.

Vydáním licencí (hráčské, průkazu "T" nebo 
"R")  ČBaS se zabezpečuje regulérnost soutěží a 
regulérnost vynakládání prostředků svazu na soutě-
že.                 

a) hráčská licence – opravňuje k účasti 
v soutěžích ČBaS / s platností na 5 let /

b) průkaz „T“ – doklad odborné způsobilosti pro 
výkon trenérské funkce vydaný na základě absol-
vování odborného školení TMK / platnost dle JKB 
– „Jednotné klasifikace v badmintonu“/

c) průkaz „R“ – doklad odborné způsobilosti pro 
výkon funkce rozhodčího vydaný na základě absol-
vování odborného školení KR / platnost dle JKB /        

                             Článek 3.

ČBaS provádí každoročně písemnou kontrolu 
stavu své členské základny. Jednotlivé oblasti svazu 
(za oddíly příslušné oblasti), předávají písemnou 
zprávu o stavu své členské základny, zjištěné vždy 
k 30.11. příslušného roku, na sekretariát (SE ČBaS) 
a to nejpozději do 20.1. nadcházejícího roku. 

Článek 4.

Sportovec  může byt registrován v ČBaS pouze 
za jeden oddíl/klub či jako Člen ČBaS s vyznače-
nou oblastní příslušností a vlastnit pouze jednu  
hráčskou licenci, průkaz "T" a  průkaz "R" .

Článek 5. 

Ustanovení tohoto řádu se vztahuje na registraci 
sportovců všech věkových kategorií (žactva, doros-
tu, dospělých i veteránů) na všech stupních soutěží.  
"T" a "R" všech tříd jsou evidováni podle "Jednotné 
klasifikace v badmintonu (JKB) a  jednotliví čle-
nové podle "Směrnice ČBaS o členství".

HLAVA II.
Hráčská licence

Článek 6.

O vydání hráčské Iicence žádá sportovec na 
SE ČBaS: 

a) prostřednictvím svého oddílu/klubu

b) jednotlivec osobně

Článek 7.

Při variantě : 

a) Za řádné vyplnění žádosti klubu/oddílu o vy-
dání hráčských licencí a za správnost všech údajů 
podle předpisu, odpovídá žadatel - podepisuje svůj 
řádek.

b) V žádosti jednotlivce žadatel osobně vyplní: 
titul, příjmení, jméno, datum narození, rodné číslo, 
bydliště a podepíše souhlas.

Mateřský oddíl/klub, po projednání ve výboru 
nechá  žádost opatřit razítkem a podpisem předsedy. 
V případě uplatnění žádosti jednotlivcem bez oddí-
lové příslušnosti (člen ČBaS), projedná toto pří-
slušný oblastní VV, na něhož se jednotlivec obrátil, 
který v případě souhlasu žádost nechá  opatřit razít-
kem a podpisem předsedy oblastního VV.

Článek 8.

K "Žádosti - seznamu" se v obálce připojí:

a) 1 x foto 3,5 x 4,5 cm každého žadatele opat-
řené na zadní straně rodným číslem a jménem psa-
ném měkkou tužkou,

b) kopie dokladu o zaplacení poplatku za vydání 
hráčské licence.

Článek 9.

Jestliže požádá o vystavení hráčské licence cizí 
státní příslušník (či oddíl/klub pro zahraničního 
hráče) , musí k žádosti doložit souhlasné vyjádření 
mateřské federace uvolňující hráče pro soutěže 
ČBaS a tato žádost musí být podána do 15.10. pří-
slušné sezóny. Těmto hráčům je vystavována hráč-
ská licence platná pouze pro jednu soutěžní sezónu 
( platnost do 31.8. příslušné sezóny). 
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Článek 10.

Ustanovení čl. 9 se netýká hráčů, kteří jsou drži-
teli více státních občanství,  spolu s občanstvím ČR. 
Těmto hráčům je vystavována hráčská licence za 
stejných podmínek a na stejnou dobu jako u hráčů 
pouze s českým státním občanstvím. 

Článek 11.

Jestliže dojde ke ztrátě, závažnému poškození 
nebo zničení hráčské licence, vydá SE svazu nový 
průkaz-licenci /obnova licence/ za stejných podmí-
nek uvedených v článcích č.8 – 10.

HLAVA III. 
Změny v hráčské licenci-zrušení 

licence

Článek 12.

Při žádosti o změnu údajů v hráčské licenci vy-
dá SE svazu novou licenci za podmínek uvedených 
v článcích č. 8 – 10. Změny v hráčské licenci lze 
provést, půjde-li o tyto případy:

a) přestup člena oddílu/klubu podle "Přestupní-
ho řádu badmintonu".

b) přestup člena při zrušení oddílu/klubu či TJ 
do jiného oddílu/klubu. 

c) změna osobních údajů.

Článek 13.

Zrušení hráčské licence lze provést:

a) na písemnou žádost člena nebo na písemnou 
žádost výboru oddílu klubu, odeslanou na SE svazu. 
K žádosti se přikládá hráčská licence. Své rozhod-
nutí výbor oddílu/klubu oznámí členovi písemně.

b) pro zánik členství ve svazu (vyloučení či vy-
škrtnutí) nebo úmrtí člena na základě oznámení SE 
ČBaS.

Článek 14.

a) Členovi, jemuž  byla na vlastní žádost zruše-
na hráčská licence, bude na jeho žádost opět obno-
vena pro jiný oddíl /klub nejdříve za jeden rok 
(nová hráčská licence) od data zrušení.

b) Členovi, jemuž byla zrušena hráčská licence 
oddílem/klubem,  může být udělena za jiný oddíl/ 

klub nejdříve v nejbližším přestupním termínu 
(nová hráčská licence).

c) Členovi, jemuž byla zrušena hráčská licence 
podle čl.13a, může být opět udělena za tentýž oddíl/ 
klub kdykoliv (obnova hráčské licence).

d) V případě skončení platnosti licence, může 
být nová licence za původní oddíl/klub vystavena 
kdykoliv (obnova hráčské licence). Za nový od-
díl/klub nejdříve za jeden rok po skončení platnosti. 

Článek 15.

SE svazu eviduje zrušenou licenci ještě po dobu 
1 roku.

Článek 16.

Je nepřípustné zrušit hráčskou licenci, aby se 
tím umožnil start sportovce za zahraniční klub.

HLAVA IV.
Evidence a poplatky

Článek 17.

Oddíly/kluby vedou přehled evidence svých 
členů,  kterým byla udělena hráčská licence.

Článek 18.

SE ČBaS eviduje oblasti (kraje), oddíly/kluby 
ve své evidenci na základě přihlášek, viz "Vzor 
přihlášky" v příl. čís. 1 a čís. 2 Směrnice o členství 
ČBaS.

Článek 19.

SE ČBaS vede evidenci licencí. 

Za vydání hráčské licence se platí:

- poplatek za novou licenci – dle Sazebníku 
ČBaS 

- za obnovu licence – dle Sazebníku ČBaS 

Lhůta pro vydání licencí či průkazů je 1 měsíc. 
Vydává sekretariát ČBaS. 

Obdobně se vede evidence "T" a "R". Poplatek za 
vystavení, prodloužení či obnovu průkazu „T“ a 
„R“ – dle Sazebníku ČBaS.
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HLAVA V.
Závěrečná ustanovení

Článek 20.

Spory ve věci hráčské licence mezi členy a od-
díly/kluby řeší SE ČBaS. O odvolání proti rozhod-
nutí rozhoduje VV ČBaS.

Článek 21.

Porušení ustanovení tohoto řádu se považuje za 
disciplinární provinění.

Článek 22.

Novelizace tohoto RŘ byla projednána na  zase-
dání VV ČBaS v listopadu 2003 a schválena s 
účinností od 1. 12.2003.

příloha č. 1: Žádost (seznam) o vydání hráčské 
licence hráčům oddílu/klubu

příloha č. 2: Žádost o vydání hráčské/členské li-
cence jednotlivci   

Ing. Ivan Škácha v.r. 
předseda ČBaS

Mgr. Iveta Teřlová v.r. 
sekretář ČBaS

Josef Scheiner v.r. 
předseda STK  ČBaS
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Příloha č. 1

Žádost (seznam) o vydání hráčské licence hráčům oddílu/klubu: ………………………………………………….

Titul, příjmení, jméno datum narození rodné číslo bydliště podpis

Datum: Razítko oddílu/klubu podpis předsedy oddílu/klubu
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Příloha č. 2

Žádost o vydání hráčské/členské licence

jednotlivci

Jméno ……………………………………………….

Příjmení, titul ……………………………………………….

Datum narození ……………………………………………….

Rodné číslo ……………………………………………….

Bydliště ……………………………………………….

PSČ ……………………………………………….

Telefon, fax, e-mail ……………………………………………….

Souhlasím s posláním a Stanovami ČBaS.

Hlásím se k oddílu/klubu/oblasti …………………………………………

Datum …………… podpis žadatele …………………………

Za oddíl/klub  (razítko):

podpis …………………………………………..




