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Řídící orgány soutěží 
 
Čl. 1 
Soutěžní komise  
(dále jen SK) má minimálně 3 členy a jmenuje ji Výkonný výbor ČRA (dále jen VV ČRA) 
z členů navržených kluby. Každý klub může navrhnout pouze jednoho zástupce. Funkční 
období členů soutěžní komise je 1 rok. Opakované jmenování je možné. 
 
Čl. 2  
Odvolací orgán 
Odvolacím orgánem proti rozhodnutí SK je VV ČRA. Odvolání se podává ve dvou 
vyhotoveních SK nejpozději do 15 dnů od doručení rozhodnutí SK. SK musí odvolání 
postoupit VV ČRA společně se všemi podklady do 15 dnů od doručení odvolání. Při 
konečném rozhodnutí přihlíží VV ČRA k názoru SK a vydá konečné rozhodnutí,  proti  
kterému se již nelze odvolat. Toto rozhodnutí nabývá právní moci dnem doručení 
účastníkům řízení. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Sportovně technické předpisy 
 

- 5 - 

Soutěžní řád 
 
I. Základní ustanovení  
 
Čl. 3 
Soutěžní řád stanoví organizaci a řízení ricochetových soutěží na území ČR, včetně 
mezinárodních, pokud pro ně neplatí jiná pravidla. 
 
Čl. 4 
Jednotlivá ustanovení tohoto soutěžního řádu musí být užívána tak, aby byl zajištěn 
pořádek v soutěžích a jejich hladký a regulérní průběh a aby se v plné míře uplatnila 
zásada „ O vítězství v utkání se má rozhodnout na kurtu a ne u zeleného stolu.”. 
Všichni účastníci soutěží - kluby, funkcionáři, rozhodčí, pořadatelé a hráči, zajišťující 
jejich řádný průběh jsou povinni vždy jednat tak, aby jejich jednání bylo v souladu se 
zásadami čestného sportovního zápolení a obecnými etickými normami. Hráči nesmí 
používat v soutěžích řízených ČRA ke zvyšování své výkonnosti zakázaných podpůrných 
látek - doping, které jsou uvedeny v Mezinárodní chartě proti dopingu či příslušného 
orgánu působícího na území ČR. 
 
 
II. Organizace soutěží   
 
Čl. 5 
Ricochetové soutěže jsou organizovány jako soutěže jednotlivců a družstev. Veškeré  
mistrovské soutěže vyhlašuje VV ČRA. Tyto soutěže jsou součástí žebříčkového 
hodnocení hráčů a hráček (dále jen hráči) s výjimkou MR. Ostatní turnaje resp. utkání se 
považují za nemistrovská a nemají vliv na výkonnostní klasifikaci. Mistrovské soutěže se 
hrají v průběhu sportovní sezóny vyhlášené VV ČRA. 
 
Čl. 6 
Mistrovské soutěže jednotlivců a družstev se organizují a řídí v souladu s těmito STP. 
 
Čl. 7 
Mistrovská soutěž - RICOCHET TOUR -  je organizován na úrovních: 
• Super série  – skupina A 
• Republiková  – skupina B 
• Satelitní    – skupina C 
• Liga družstev 
• Mistrovství republiky 
 
Čl. 8 
Mistrovské turnaje jsou vypsány v těchto věkových kategoriích: 
Muži, ženy, junioři - kat. 11,13,15,17,19 let, veteráni  - kat. 35+, 40+, 45+, 50+, 55+. 
Pro zařazení hráče do kategorie - junior je rozhodující jeho věk v den konání turnaje.   
Pro zařazení hráče - veterán do určité kategorie, je rozhodující jeho věk v den konání 
turnaje. 
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Čl. 9 
Nezletilý hráč může startovat v juniorské  kategorii, která odpovídá jeho věku a ve věkové kategorii  
o 1 stupeň vyšší. Ve vyšší věkové kategorii o 2 a více stupně a v turnajích dospělých může hráč startovat 
pouze na základě písemného souhlasu VV ČRA. Za způsobilost ke startu v soutěži po zdravotní stránce 
zodpovídá každý hráč sám, u hráče mladšího 18ti let odpovídají za způsobilost ke startu hráče  
jeho zákonní zástupci. Podmínkou pro připuštění hráče mladšího 18ti let k soutěžím je  
doručení předepsaného prohlášení (viz příloha č.3 - „Prohlášení o způsobilosti nezletilého ke hře“)  
podepsaného zákonným zástupcem na sekretariát ČRA a to vždy před příslušnou sezónou.  
Toto prohlášení je platné pro celou sezónu a je k dispozici na sekretariátu ČRA. 
Pořadatelé ani rozhodčí kontrolu zdravotní způsobilosti neprovádějí. 

 
Čl. 10 
VV ČRA sestaví a vydá termínovou listinu tuzemských mistrovských turnajů včetně 
herního systému soutěží pro následující sezónu vždy do začátku nové sezóny to je 
nejpozději do 31.12. běžného roku. 
 
Čl. 11 
VV ČRA vystaví platnou termínovou listinu na  příslušnou sezónu na oficiálních stránkách 
ČRA.  
 
Čl. 12 
Provozovatelé center případně kluby zajistí vyvěšení termínové listiny na viditelném 
a veřejně přístupném místě centra po celou sezónu.  
 
Čl. 13 
Zájemce o pořadatelství musí v případě zájmu požádat o pořádání mistrovského turnaje 
ČRA vždy do 30.11. nebo nejméně 4 týdny před plánovaným konáním. Žádost se podává 
písemnou formou na předepsaném formuláři “Žádost o pořadatelství mistrovského 
turnaje“. Žádost musí být doplněna o výši startovného. 
 
Čl. 14 
VV ČRA posoudí došlé žádosti o pořadatelství turnajů a vybrané pořadatele doplní do 
termínové listiny, pokud jsou doručeny VV ČRA v předepsaném termínu a mají všechny 
požadované náležitosti včetně startovného. VV ČRA rozhodne o případném dodatečném 
doplnění do termínové listiny. Upravenou termínovou listinu aktualizuje ČRA na 
oficiálních internetových stránkách. 
 
Čl. 15 
Nezařazené žádosti o pořadatelství vrátí VV ČRA klubům nejpozději do 21 dnů od podání 
žádosti se stručným odůvodněním jejího odmítnutí. 
 
Čl. 16 
Mistrovské turnaje zařazené do jednotné termínové listiny, se považují za schválené. 
 
Čl. 17 
Zařazením do termínové listiny vzniká pořadateli povinnost turnaj uspořádat ve 
stanoveném termínu. V případě, že se tak nestane (s výjimkou případů,  které nejsou 
zaviněny pořadatelem), je pořadatel povinen zaplatit ČRA pokutu ve výši 3.000,- Kč 
není-li smluvně stanoveno jinak. Do zaplacení pokuty nemůže pořadatel žádat resp. 
pořádat další turnaje. 
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III. Základní technická ustanovení 
 
Čl. 18 
V mistrovských turnajích jednotlivců mohou být dále vypsány tyto kategorie: 
• věkové, 
• dle pohlaví, 
• dle výkonnosti    - Super série  (hráči od  1.  místa aktuálního CŽ)  

- Republiková  (hráči od 25. místa aktuálního CŽ) 
- Satelitní   (hráči od 49. místa aktuálního CŽ) 

 
Ostatní turnaje jsou turnaje nemistrovské, které nejsou v termínové listině. VV ČRA 
doporučuje pořadateli o takových turnajích informovat ČRA nejlépe na E-mailovou adresu 
asociace. 
  
Čl. 19 
Hráči bez českého občanství (dále jen cizinci) mohou startovat v soutěžích bez omezení. 
Mistrovství ČR je vyhrazeno maximálně pro 32 nejvýše umístěných hráčů s českým 
občanstvím dle aktuálního celostátního žebříčku, pokud VV ČRA nevyhlásí mistrovství 
ČR jako mezinárodní. V tomto případě musí VV ČRA vydat podrobné propozice. VV 
ČRA si také vyhrazuje právo přidělit pořadateli maximálně jednu divokou kartu, i v tomto 
případě musí VV ČRA vydat podrobné propozice. 
  
Čl. 20 
Hráči se nasazují do mistrovských turnajů podle aktuálního platného žebříčku ČR. 
Aktuální žebříček je vždy aktualizován ve středu ve 24:00 hodin.  
Aktuální žebříček pro nasazování do mistrovských turnajů je vždy žebříček uvedený ve 
čtvrtek na oficiálních stránkách ČRA. 
 
Čl. 21 
Mistrovský turnaj řídí ředitel turnaje (uvedený v přihlášce na pořadatelství). Ředitel 
turnaje je  zodpovědný za dodržování STP v průběhu konání mistrovského turnaje. 
V případě změny ředitele turnaje je pořadatel povinen o této změně písemně informovat 
ČRA. Utkání řídí rozhodčí a je za něj plně zodpovědný. 
Pořadatel musí mít informace o nejbližším zdravotnickém zařízení s pohotovostní službou.  
 
Čl. 22 
Pořadatel, rozhodčí a hráči jsou povinni respektovat ustanovení tohoto řádu, případně 
herní systém soutěží pro danou sezónu vydané ČRA. 
 
Čl. 23 
ČRA je povinna zveřejnit nasazení hráčů do daného turnaje včetně zahajovacího  časového 
harmonogramu na oficiálních internetových stránkách ČRA nejpozději  
do čtvrtka do 20. hodin.  
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Čl. 24 
K mistrovskému turnaji se může přihlásit registrovaný i neregistrovaný hráč. Registrovaný 
hráč s klubovou příslušností se převážně přihlašuje na turnaj prostřednictvím svého klubu, 
ostatní hráči se přihlašují individuálně. 
Přihláška (Příloha č:   STP) na turnaj musí obsahovat jméno(a) a příjmení hráče(ů), 
kategorie turnaje a místo konání turnaje. Klub (hráč) může u hráče uvést na přihlášce 
maximálně dva turnaje při splnění všech platných kritérií. Hráč bude zařazen do prvního 
uvedeného turnaje. V případě nekonání prvního turnaje nebo převisu přihlášek bude 
automaticky zařazen do turnaje uvedeném na druhém místě přihlášky.  
 
Čl. 25 
Přihláška musí být  zaslána na el. adresu: turnaje@i-ricochet.cz  nejpozději do úterý  
do 20:00 hodin  před zahájením mistrovského turnaje.  Došlé přihlášky v jiné podobě a po 
uzávěrce nebudou akceptovány. Přihláška hráče, který má pozastavenou činnost  
nebude akceptována. ČRA podá neodkladně po uzávěrce přihlášek pořadateli turnaje  
informaci o počtu přihlášených hráčů. Pořadatel turnaje může dle svého uvážení doplnit  
soupisku o neregistrované hráče. Seznam doplněných neregistrovaných hráčů zašle zpět  
na výše uvedenou adresu k losování resp. nasazení přihlášených hráčů. ČRA je povinna 
nejpozději do čtvrtka do 20.00 hodin zveřejnit nasazení hráčů včetně zahajovacího  
časového harmonogramu na oficiálních internetových stránkách ČRA.   
 
Čl. 26 
Pořadatel  turnaje je povinen nejpozději do 12:00 hodin následujícího úterý po konání 
turnaje zaslat na ČRA výsledky turnaje v elektronické podobě. Výsledky musí také 
obsahovat jména hráčů, kteří nedokončili řádně turnaj s podrobným popise nedokončení. 
  
Čl. 27 
Pořadateli turnaje Super série  se navíc doporučuje zaslat výsledky včetně krátké 
informace o průběhu turnaje nejpozději do neděle do 24:00 hod v elektronické podobě 
mediálnímu zástupci ČRA.      
 
Čl. 28 
Nezúčastní-li se přihlášený hráč mistrovského turnaje nebo mistrovského zápasu bez řádné 
omluvy (vyjma zranění apod.), může být disciplinárně potrestán dle příslušných 
ustanovení disciplinárního řádu ČRA.  
 
Čl. 29 
Startovné na mistrovském turnaji není limitováno. Startovné je splatné nejpozději při 
prezentaci. Pořadatel je povinen zaplatit na účet ČRA nejpozději do 14 dnů od data konání 
turnaje poplatek ve výši 100,- za každého přihlášeného hráče. Do zaplacení poplatků 
nemůže pořadatel žádat resp. pořádat další turnaje. 
 
Čl. 30 
Mistrovské turnaje se hrají v jednom dni a vždy na tři vítězné sety. V případě velkého 
počtu hráčů je možné na základě rozhodnutí ředitele turnaje hrát plate na dva vítězné sety 
nebo hrát plate bez posledního kola.  
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Čl. 31 
Hráč je povinen být  v místě konání turnaje 30 min před stanoveným časem (rozpis turnaje 
4.) svého úvodního zápasu mistrovského turnaje. 
 
Čl. 32 
Ředitel turnaje dbá na plynulost průběhu mistrovského turnaje v souladu s 
časovým rozpisem turnaje. 
 
Čl. 33 
V průběhu turnaje se protesty podávají písemně řediteli turnaje. Ředitel turnaje je povinen 
protest postoupit nejpozději do 48 hodin na ČRA na faxové číslo ČRA.  
Protestující je povinen nejpozději do 5 dnů od podání protestu zaslat poplatek ve výši 
300,- Kč na účet ČRA, VS: první část RČ (bez údaje za lomítkem)   
Protest je možné též podat přímo na VV ČRA včetně uhrazeného poplatku a to nejpozději 
do 14ti dnů od události proti které se protestuje. 
 
Protest musí obsahovat minimálně tyto údaje: 
1. jméno a příjmení hráče, datum narození, který protest podává, 
2. datum akce a údaj, proti čemu protest uplatňuje, 
3. údaj, čeho se protestující domáhá, 
4. podpis protestujícího 
V případě uznání protestu má protestující právo na vrácení výše uvedeného poplatku v 
plném rozsahu. 
 
Čl. 34 
Rakety a míče pro mistrovské turnaje schvaluje ČRA pro příslušnou sezónu.   
 
Čl. 35 
Rozměry Ricochetového kurtu a jeho vybavení musí odpovídat pravidlům a normám 
Ricochetu.  Kurty způsobilé pro mistrovské soutěže schvaluje VV ČRA formou přidělení 
nebo nepřidělení pořadatelství mistrovského turnaje nebo soutěže.   
 
Čl. 36 
Hlasitá hudba a zdroje hluku jsou při turnaji zakázány. 
 
Čl. 37 
Povinnost pořadatele je mít čistá a průhledná skla zadní stěny a setřený prach z podlahy. 
Tyto skutečnosti je povinen před začátkem turnaje zkontrolovat ředitel turnaje. 
 
Čl. 38 
Pro veškeré mistrovské soutěže je pořadatel povinen umožnit ČRA při turnajích umístit 
reklamy v rozsahu: 
a) 4 ks panelů o rozměru 100 x 40, s tím že min jeden musí být na tinbordu kurtu 
b) umístit 2 panely o rozměrech 40 x 100 až 150 cm v prostoru centra 
 
Čl. 39 
Pořadatel je povinen zajistit v přilehlých prostorách kurtů v průběhu turnaje nekuřácké 
prostředí. 
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Čl. 40 
Ředitel turnaje může skrečovat zápas ve prospěch soupeře v případech: 
1. hráč nenastoupí na kurt do 5 minut (čekací doba) od vyvolání zápasu hlavním 
    rozhodčím. Skreč je posuzována jako zranění. Pokud se nedostaví v posloupnosti na  
    druhý zápas jsou mu skrečovány všechny zápasy do konce turnaje a posuzuje se jako 
    kdyby hráč odjel v průběhu turnaje.  
2. hráč odmítne pokračovat ve hře bez zjevných zdravotních problémů,  
3. na základě návrhu rozhodčího zápasu, 
4. hráč se odmítne podrobit dopingové kontrole nebo se prokáže, že požil zakázané 
    prostředky. 
 
Čl. 41 
Hráč je povinen: 
1. dodržovat všechna ustanovení pravidel Ricochetu a těchto  STP,  
2. nastoupit ve vhodném ricochetovém oblečení a se sportovním vybavením pro ricochet, 
3. řídit se STP a organizačními pokyny ředitele popřípadě rozhodčího zápasu, 
4. nepoužívat zakázané látky, považované za doping a na výzvu oprávněného orgánu se 
podrobit  dopingové zkoušce.                                                           
Ke hře se z bezpečnostních důvodů, především v juniorských kategoriích doporučuje 
použití ochranných brýlí. 
 
Čl. 42 
Ředitel je řídicím orgánem turnaje resp. soutěže: 
1. v soutěžích jednotlivců i družstev řídí turnaj a odpovídá za to, že soutěž bude sehrána 
podle pravidel Ricochetu, STP a herního systému soutěže pro danou sezónu, 
2. rozhoduje s konečnou platností ve všech otázkách výkladu pravidel Ricochetu, 
3. rozhoduje s konečnou platností o způsobilosti kurtů, raket a míčů ke hře, přípustnosti 
úboru hráčů a dále rozhoduje i o případné úpravě kurtů, 
4. zpracovává podklady resp. výsledky z turnaje jednotlivců nebo družstev, a je za tyto 
materiály plně zodpovědný. 
 
Čl. 43 
Jednotlivé zápasy řídí, případně rozhoduje rozhodčí. Pokud však uzná ředitel turnaje, že 
pro zachování regulérnosti a hladkého průběh zápasu je nutný druhý, pomocný rozhodčí, 
může tohoto pomocného rozhodčího určit. V mistrovských soutěžích je každý účastník 
povinen převzít na výzvu ředitele rozhodování utkání, pokud tento řád nebo zvláštní 
předpis ČRA nestanoví jinak. 
 
Čl. 44 
Hráč, který je vyzván ředitelem k rozhodování dalšího zápasu, je povinen utkání 
rozhodovat. Musí mít však zajištěn časový odstup od svého případného dalšího zápasu po 
rozhodovaném zápase. 
 
Čl. 45 
Podání protestu proti chybnému rozhodování rozhodčího nemůže mít v žádném případě 
vliv na výsledek docílený na kurtu. 
 
 
 



Sportovně technické předpisy 
 

- 11 - 

IV. Hrací řád pro soutěže družstev  
 
Čl. 46 
ČRA má možnost vyhlásit samostatnou soutěž ricochetových družstev včetně herního 
systému  (STP družstev) a to vždy k začátku sezóny. 

 
 

 
Registrační řád 
 
I. Základní ustanovení 
 
Čl. 47 
Registrační řád stanoví pravidla registrace a vztahuje se na všechny členy ČRA. 
 
Čl. 48 
ČRA rozeznává dva druhy registrací: 
a) kolektivní  
b) individuální s klubovou příslušností nebo bez klubové příslušnosti 
 

II. Kolektivní registrace 
 
Čl. 49 
Zájemci o členství – sportovní kluby v ČRA, kteří chtějí využívat výhod a možností 
vyplývajících z tohoto členství (tzn. účast na soutěžích družstev a jednotlivců 
organizovaných v rámci ČRA, účast na vzdělávání, možnost pořádat oficiální akce ČRA, 
celková informovanost o Ricochetovém dění apod.) musí být registrováni (kolektivní 
registrace) v ČRA ve smyslu tohoto řádu. Podmínkou přiznání kolektivní registrace není 
vlastní sportoviště, o registraci mohou požádat i kluby hrající na pronajatých kurtech. 
Provozovatelé center – právnické nebo fyzické osoby, kteří chtějí pořádat turnaje ČRA 
musí být partnery ČRA formou přidruženého členství. 
 
Čl. 50 
Kolektivní registrace a přidružené členství se obnovují každoročně nejpozději do 31.12. na 
základě písemné přihlášky o kolektivní registraci nebo  o přidruženém členství. K 
přihlášce o kolektivní registraci musí být přiložena stanovená příloha a doklad o uhrazení 
předepsaného správního poplatku (viz příloha č. 2 - „Kolektivní registrace“ + „Seznam 
členů“). 
 
Čl. 51 
Příspěvky za kolektivní registraci nebo přidružené členství činí 1000,- Kč: 
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III. Individuální registrace 
 
Čl. 52 
Hráč může být registrován u ČRA prostřednictvím klubu. Hráč může být registrován 
pouze za jeden klub v ČR a vlastnit jeden registrační průkaz, který je vlastnictvím ČRA. 
Hovoří se pak o Individuální registraci s klubovou příslušností. 
  
Čl. 53 
Hráč může být také registrován u ČRA bez klubové příslušnosti. Na celorepublikovém 
žebříčku nebude u jména hráče uvedena klubová příslušnost. V tomto případě se hovoří o 
Individuální registraci bez klubové příslušnosti.  
 
Čl. 54 
Žádost o individuální registraci podává hráč ČRA sám nebo prostřednictvím klubu a musí 
obsahovat údaje podle předepsaného tiskopisu (viz příloha č. 1 -„Individuální registrace“).  
 
Čl. 55 
Registrační průkaz je platný v případě, že obsahuje: 
a) jméno a příjmení majitele, 
b) evidenční číslo  reg. průkazu, 
c) název klubu v případě ind. reg. s klubovou příslušností, 
d) známku na příslušný rok 
 
Čl. 56 
Registrační průkaz má platnost šest let pokud nedojde ke zrušení nebo změně z 
následujících důvodů: 
a) přestupem do nového klubu, 
b) ztrátou, znehodnocením, neplatnosti údajů, 
c) vlastním rozhodnutím hráče, 
d) zrušením klubu, 
e) úmrtím majitele registrace. 
 
Čl. 57 
Pravidla pro individuální registraci se vztahují i na cizí státní příslušníky, pokud o ní 
projeví zájem. 
 
Čl. 58 
Žádost o vystavení individuální registrace se může podávat celý rok. Poplatek za tuto 
registraci je 50,- Kč pro hráče s klubovou příslušností a 200,- Kč pro hráče bez klubové 
příslušnosti.  Registrace neplatí zpětně. VV ČRA má právo odmítnout vystavení registrace, 
pokud se vyskytuje skutečnost bránící tuto registraci vystavit. 
  
Čl. 59 
ČRA, která obdrží žádost o vystavení registrace, prověří podklady a v případě jejich 
úplnosti vystaví registraci nejpozději do 14 dnů ode dne doručení žádosti. Při neúplnosti 
podkladů nelze registraci vystavit. 
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Čl. 60 
Řízení v registračních sporech je dvoustupňové. V první instanci rozhodne SK, o odvolání 
s konečnou platností rozhoduje VV ČRA. 
 
 
 

IV. Registrační poplatky 
 
Čl. 61 
Kolektivní reg. poplatek     min. 1000,- Kč  
Přidružené členství    min. 1000,- Kč  
Individuální reg. poplatek s klubovou příslušností               50,- Kč  
Individuální reg. poplatek bez klubové příslušností            200,- Kč  
Hostování hráče                400,- Kč 
Přestup hráče + vystavení nového reg. průkazu (RP)            300,- Kč 
Vystavení duplikátu reg. průkazu nebo nového RP             300,- Kč 
Vystavení trenérské licence               300,- Kč 
Poplatek za první družstvo do soutěže družstev             500,- Kč  
Poplatek za každé další družstvo do soutěže družstev            250,- Kč 
Pořadatelský poplatek za každého přihlášeného hráče                         100,- Kč 
 
 

Přestupní řád 
 
I. Základní ustanovení 
 
Čl. 62 
Přestupním řádem (dále jen PŘ) se řídí změny klubové příslušnosti hráčů Ricochetu 
u ČRA. 
 
Čl. 63 
 VV ČRA přestup schválí nebo zamítne. Odvolacím orgánem je SK.  
 
Čl. 64 
Hráč může ohlásit přestup do nového oddílu jen v případě, že je za svůj mateřský klub 
registrován minimálně 10 měsíců. 
 
Čl. 65 
Hráč může ohlásit přestup v jednom přestupním termínu pouze do jednoho klubu. Ohlásí-li 
hráč přestup do více klubů, bude řešen tento případ jako disciplinární přestupek. 
 
Čl. 66 
Přestup je možné hlásit pouze v přestupním termínu od 1.6. do 30.6. a od 1.12. do 31.12. 
Pro posouzení, zda je stanovený termín dodržen, je rozhodující datum uvedené na 
poštovním podacím razítku. 
 
 
 



Sportovně technické předpisy 
 

- 14 - 

Čl. 67 
V přestupním termínu  hráč zašle na ČRA řádně vyplněný přestupní lístek (viz. Příloha č. 
7  - „Přestupní lístek“). 
Přestupní lístek musí být potvrzen: 
1. mateřským klubem (podpis osoby oprávněné jednat za klub popřípadě razítko) včetně 
vyjádření  
2. novým klubem (podpis osoby oprávněné jednat za klub popřípadě razítko) včetně 
vyjádření, 
3. v případě nezletilého hráče musí obsahovat i písemný souhlas zákonného zástupce. 
 
Čl. 68 
K přestupnímu lístku musí být přiložen doklad o zaplacení poplatků - poplatek za přestup 
+ ind. reg. poplatek. Tyto poplatky za přestupy musí být uhrazeny nejpozději  
k poslednímu dni přestupních termínů.  
 
Čl. 69 
V případě, že nejsou splněny všechny podmínky přestupu dle PŘ, nelze přestup schválit. 
 
Čl. 70 
Mateřský klub může na novém klubu požadovat zaplacení výchovného. Výchovné se 
nevztahuje na hostování.  
 
Čl. 71 
V případě, že klub nezaplatí stanovenou minimální částku výchovného do 30 dnů od 
přestupu, řeší  na základě písemného oznámení celý případ SK jako disciplinární přestupek 
(viz. tab…) 
 
Čl. 72 
Mateřský i nový klub i hráč mohou podat SK písemně námitky proti přestupu, a to 
nejpozději do 14 dnů od rozhodnutí VV ČRA. Nepodáním námitky klub s přestupem 
vyjadřuje souhlas. 
 
Čl. 73 
Hráč může svůj přestup odvolat nejpozději v poslední den přestupního termínu. V této 
době musí svůj úmysl písemně oznámit VV ČRA a oběma klubům. 
 
 
II. Hostování 
 
Čl. 74 
Kluby se mohou dohodnout na hostování hráče. Nedojde-li k dohodě, nemůže být 
hostování povoleno. 
 
Čl. 75 
Hostováním se neruší členství hráče v mateřském klubu. Hostování se povoluje pouze do 
jednoho klubu. Hráč nesmí po dobu hostování startovat za mateřský klub.  Hostování 
může trvat max. jednu sezónu, na další sezónu se musí opět obnovit. 
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Čl. 76 
Žádost o hostování může hráč podat pouze do 31.12. příslušného roku nebo kdykoliv 
v průběhu mistrovské sezóny, pokud v ní hráč nenastoupil ani v jednom mistrovském 
zápase družstev. Žádost o hostování se podává na příslušném formuláři (Přestupní lístek) 
označený nápisem Hostování. Formulář musí být řádně vyplněn. 
  
Čl. 77 
Přestupní lístek - Hostování musí být zaslán na ČRA včetně dokladu o zaplacení poplatku 
za hostování.  
 
Čl. 78 
VV ČRA vydá rozhodnutí o povolení hostování nebo hostování zamítne do 14ti dnů od 
doručení žádosti. 
 
Čl. 79 
Evidenční poplatek za rozhodnutí o hostování je stanoven RŘ. 
 
 Čl. 80 
V případě, že klub hráče potřebuje, může kdykoliv hostování zrušit, pokud není tato 
skutečnost v rozporu se smlouvou uzavřenou mezi příslušnými kluby. Zrušení hostování 
oznámí písemně hráči a klubu, kde hráč hostuje a řídicímu orgánu ČRA. O zrušení 
hostování rozhodne VV ČRA do 14ti dnů od doručení žádosti. 
 
Čl. 81 
Po zrušení hostování schváleném VV ČRA může hráč startovat v předmětné mistrovské 
sezóně již jen za mateřský klub. 
 
 

Disciplinární řád 
 

I. Základní ustanovení 
 
Čl. 82 
Účelem disciplinárního řádu je přispívat k dodržování pravidel chování členů ČRA, 
zejména pravidel sportovní činnosti, zásad sportovního a společenského chování a zásad 
sportovní etiky. Disciplinární řízení i vlastní rozhodnutí musí mít výchovný účinek na 
provinilého i ostatní sportovce, včetně veřejnosti. 
 
Čl. 83 
O disciplinárních proviněních rozhoduje SK. Disciplinární provinění je porušení 
stanovených povinností při sportovní činnosti, či v souvislosti s touto činností. Tato 
činnost vychází z  STP ČRA a obecně platných předpisů. 
 
Čl. 84 
Prostředkem k dosažení účelu disciplinárního řádu jsou: 
1. napomenutí, 
2. ukládání trestů, 
3. výkon trestů. 
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Čl. 85 
Podle disciplinárního řádu může být postižen jednotlivec i kolektiv přesto, že byl za totéž 
provinění postižen podle soutěžního, přestupního nebo registračního řádu. 
 
Čl. 86 
Disciplinární orgány jsou: 
1. soutěžní komise ČRA (SK), 
2. VV ČRA jako odvolací orgán. 
 
Čl. 87 
SK rozhoduje o všech disciplinárních proviněních. 
 
 
Čl.  88 
VV ČRA - odvolací orgán řeší odvolání proti rozhodnutí SK. 
Odvolací orgán potvrdí nebo zruší rozhodnutí SK 
 
 
II. Disciplinární tresty   
 
Čl. 89 
Při stanovování  druhu  trestu  přihlédne SK zejména k závažnosti provinění a jeho dopadu  
na veřejnost a dále k tomu, zda byl provinilec pro stejné nebo podobné disciplinární 
provinění v minulosti již potrestán. 
 
Čl. 90 
Trestá-li SK za několik disciplinárních provinění, uloží trest, který se vztahuje za 
nejzávažnější provinění. K ostatním disciplinárním proviněním přihlédne jako 
k přitěžujícím okolnostem. 
 
Čl. 91 
V případě, že byl provinilec již jednou disciplinárně potrestán, nelze uložit podmíněné 
odložení trestu. 
 
Čl. 92 
Jednotlivé druhy trestů mohou být ukládány i současně vedle sebe, s výjimkou peněžitých 
pokut a s výjimkou napomenutí. 
 
 

III. Druhy trest ů 
 
Čl. 93 
• Napomenutí 
Tento trest se ukládá vždy místo trestu, jedná-li se o první disciplinární provinění a je-li 
předpoklad, že napomenutí stačí k dosažení účelu disciplinárního řádu. Horní hranice 
případné peněžité pokuty stanovená za disciplinární provinění nesmí přitom přesahovat 
500,- Kč a horní hranice zastavení závodní činnosti nesmí přesahovat 1 turnaj. 
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Čl. 94 
• Peněžitá pokuta do výše 500,- Kč 
Tento trest se ukládá za méně závažná disciplinární provinění, zejména proti STP ČRA a 
přestupnímu řádu.  
 
Čl. 95 
• Peněžitá pokuta od 500,- Kč do 3.000,- Kč 
Tento trest se ukládá za disciplinární provinění závažnějšího charakteru, zejména při 
porušení  STP ČRA  a přestupního řádu. 
 
Čl. 96  
• Peněžitá pokuta od 3.000,- Kč do 5.000,- Kč 
Tento trest se ukládá za zvlášť závažné disciplinární provinění (inzultace, úplata,..), 
zejména při porušení  STP ČRA. 
 
Čl. 97 
• Zastavení závodní činnosti 
Tento trest může být uložen za disciplinární provinění v souvislosti s účastí na 
mistrovských soutěžích v tuzemsku i zahraničí a při reprezentačních akcích, a to v délce 
nejvýše 6 měsíců. 
 
Čl. 98 
• Zákaz výkonu funkce 
Tento trest může být uložen nejvýše na 24 měsíců za disciplinární provinění v souvislosti 
s výkonem funkce při zabezpečování mistrovské soutěže jednotlivců či družstev. 
 
Čl. 99 
• Zákaz pořádání mistrovských soutěží 
Tento trest může být uložen za nedostatečné zajištění pořadatelské služby, za falšování 
sportovně technických dokladů na období až 12 měsíců. 
 
Čl. 100 
• Vyloučení z řad ČRA 
Tento trest se ukládá pouze při mimořádném a závažném disciplinárním provinění, kde 
nelze předpokládat, že jiný trest splní výchovný účel.Vyloučení je doživotní. O případném 
znovupřijetí rozhoduje pouze VV ČRA, a to nejdříve za 4 roky po právní moci vyloučení. 
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IV. Disciplinární provin ění  
 
A . Disciplinární provin ění jednotlivců 
 
Čl. 101 
• Nesportovní chování 
Za nesportovní chování  nebo nevhodné společenské chování po dobu soutěže je 
považována zejména neomluvená neúčast na turnaji, pokřikování na kurtu, nevhodná 
kritika hráče, soupeře, rozhodčího, diváků, házení raketou, úmyslné odpálení míče mimo 
hřiště, do obecenstva, po soupeři, úmyslné zdržování hry, svévolné otevírání dveří nebo 
opuštění kurtu, nevhodné oblečení. Za takové nesportovní chování se ukládá trest: 
a) peněžitá pokuta do výše 500,- Kč splatná do následujícího termínu turnaje nebo 
b) odebrání 25% aktuálních bodů 
 
Za zvlášť nesportovní chování, je považováno zejména zesměšňování, urážky a hanlivé 
výroky na adresu trenérů, rozhodčích, funkcionářů, soupeřů, diváků a to na kurtu i mimo 
něj po celou dobu soutěže. Za takové nesportovní chování se ukládá trest: 
a) peněžitá pokuta od 500,- Kč do 3.000,- Kč nebo 
b) zastavení závodní činnosti na 1 až 5 turnajů nebo odebrání 50% aktuálních bodů.  
 
Čl. 102 
• Nedbalý výkon funkce 
Jako nedbalý výkon funkce je posuzováno takové jednání, kterého se dopustí funkcionář 
organizačních složek ČRA všech stupňů nebo rozhodčí, které má za následek 
neregulérnost utkání nebo soutěže, výtržnosti na hřišti nebo v hledišti, anebo kterým jsou 
opakovaně porušovány Stanovy ČRA, STP a pravidla Ricochetu, zejména opakované 
nepředložení zprávy o průběhu a výsledku soutěže ve stanoveném termínu a nebo i 
jednorázové zmaření výkonu rozhodnutí podle disciplinárního řádu. 
Za takové jednání se ukládá trest: 
a) peněžitá pokuta do 3.000,- Kč nebo 
b) zastavení výkonu funkce na dobu do 2 měsíců. 
 
Čl. 103 
• Neoprávněný start 
Za neoprávněný start je považována účast v soutěži za klub v rozporu s STP.  
Za takové jednání se ukládá trest: 
a) peněžitá pokuta od 500,- Kč do 1.000,- Kč nebo 
b) zastavení závodní činnosti na 2 až 3 turnaje. 
 
Za zvlášť závažné disciplinární provinění je považováno jednání, kdy jsou za účelem 
dokonání disciplinárního provinění podle předchozího odstavce falšovány nebo 
neoprávněně upravovány sportovně technické dokumenty, zejména registrační průkazy. Za 
takové jednání se ukládá trest: 
a) peněžitá pokuta od  1.000,- Kč do 3.000,- Kč nebo 
b) zastavení závodní činnosti na 4 až 8 turnajů. 
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Čl. 104 
• Neúčast na turnaji 
Podle tohoto článku je postihována neúčast hráče bez řádného důvodu a včasné omluvy na 
soutěžích, na které byl svým klubem řádně přihlášen nebo nominován. Hráč bude bodově 
klasifikován dle čl. 145. Za takové jednání se ukládá trest: 
a) peněžitá pokuta do 1.000,- Kč nebo 
b) zastavení závodní činnosti na 1 turnaj. 
Za zvlášť závažné disciplinární provinění je považováno jednání dle předchozího odstavce, 
které může vést k poškození dobrého jména ČRA. Za takové jednání se ukládá trest: 
a) peněžitá pokuta od 1.000,- Kč do 3.000,- Kč nebo 
b) zastavení závodní činnosti na 1 až 3 turnaje. 
 
Čl. 105 
• Ovlivňování výsledku zápasu a utkání 
Za ovlivňování výsledku zápasu a utkání je považováno takové úmyslné jednání, které v 
rozporu se sportovní etikou, ať přímo nebo nepřímo, vede k ovlivnění výsledku soutěže v 
rozporu se STP. 
Za takové jednání se ukládá trest: 
a) peněžitá pokuta od 1.000,- Kč do 3.000,- Kč nebo 
b) zastavení závodní činnosti na 1 až 3 turnaje. 
 
Za zvlášť závažné disciplinární provinění je považováno jednání podle předchozího 
odstavce, které bylo provedeno za úplatu nebo ve formě slibu úplaty. Za takové jednání se 
ukládá trest: 
a) peněžitá pokuta od 3.000,- Kč do 5.000,- Kč nebo 
b) zastavení závodní činnosti na 4 až 8 turnajů. 
 
Čl. 106 
• Inzultace 
Inzultací se rozumí fyzické napadení nebo pohrůžka fyzickým násilím hráče, rozhodčího 
nebo diváka v souvislosti se sportovní činností. Za takové jednání se ukládá trest: 
a) peněžitá pokuta od 3.000,- Kč do 5.000,- Kč nebo 
b) zastavení závodní činnosti na 4 až 8 turnajů. 
 
Čl. 107 
• Použití dopingových prostředků 
Podle tohoto článku je postihováno prokázané použití dopingových prostředků v 
souvislosti se sportovní činností, přičemž se jedná o dopingový prostředek, který je uveden 
v příslušném seznamu Směrnice pro kontrolu a postih dopingu ve sportu, kterou je ČRA 
vázán. Za takové jednání se ukládá trest: 
- podle ustanovení Směrnice pro kontrolu a postih dopingu ve sportu. 
 
Čl. 108 
Hrubé porušení sportovní etiky 
Podle tohoto článku je postihováno jednání, spočívající ve zvlášť hrubém, případně 
opakovaném porušení Stanov ČRA a STP nebo obecně platných zásad sportovní etiky. 
Za takové jednání se ukládá trest: 
a) peněžitá pokuta od 3.000,- Kč do 5.000,- Kč nebo 
b) zastavení závodní činnosti na 4 až 8 turnajů. 
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B. Disciplinární provinění klubů, center, pořadatelů 
 
Čl. 109 
• Nezajištění dostatečné pořadatelské služby 
Podle tohoto článku jsou postihovány pořadatelé, pokud nezajištěním dostatečné 
pořadatelské služby umožní na sportovních akcích schválených ČRA, nesportovní chování 
diváků, včetně rodičů  a doprovodu hráčů, pokřikování na hráče, trenéry, rozhodčí, 
funkcionáře a jiné výtržnosti, které narušují klidný a nerušený průběh sportovní akce. Za 
takové jednání se ukládá trest: 
a) peněžitá pokuta do 3.000,- Kč nebo 
b) zákaz konání mistrovských soutěží na domácích kurtech na období až 12 měsíců. 
 
Za zvlášť závažné disciplinární provinění se považuje, jestliže jednání podle předchozího 
odstavce může vést k vážnému narušení soutěže nebo turnaje. Za takové jednání se ukládá 
trest: 
a) peněžitá pokuta do 5.000,- Kč nebo  
b) zákaz pořádání soutěží řízených ČRA až na dobu 24 měsíců. 
 
Čl. 110 
• Falšování sportovně technických  dokladů 
Podle tohoto článku jsou postihovány Ricochetové kluby, pokud funkcionáři nebo členové 
klubů zfalšují sportovně technické doklady (zejména registrační průkazy, soupisky, hrací 
plány apod.). 
Za takové jednání se ukládá trest: 
a) peněžitá pokuta od 3.000,- Kč do 5.000,- Kč nebo 
b) zákaz pořádání soutěží řízených ČRA až na dobu 24 měsíců. 
 
Čl. 111 
• Opakované porušení ustanovení soutěžního řádu 
Podle tohoto článku jsou postihovány Ricochetové kluby, pokud osoby oprávněné za ně 
jednat, v souvislosti s jednáním za Ricochetový klub, opakovaně poruší ustanovení Stanov 
ČRA a nebo STP. 
Za takové jednání se ukládá trest:  - peněžitá pokuta do 5.000,- Kč. 
 
Čl. 112 
• Nezajištění akcí uložených VV ČRA 
Podle tohoto článku jsou postihovány Ricochetové kluby, pokud nezajistí řádným 
způsobem průběh akce, jejímž pořádáním byly ČRA nebo jejími organizačními složkami 
pověřeny. 
Za takové jednání se ukládá trest: 
a) peněžitá pokuta do 5.000,- Kč nebo 
b) zákaz pořádání soutěží až na dobu 12 měsíců. 
 
Čl. 113 
• Maření výkonu rozhodnutí disciplinárního orgánu 
Podle tohoto článku jsou postihovány Ricochetové  kluby, pokud osoby oprávněné za ně 
jednat svým jednáním maří, či zmaří výkon rozhodnutí disciplinárního orgánu. 
Za takové jednání se ukládá trest: 
- peněžitá pokuta do 5.000,- Kč. 
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Za zvlášť závažné disciplinární provinění se považuje, jestliže jednání podle předchozího 
odstavce bylo provedeno za úplatu nebo ve formě slibu úplaty. 
Za takové jednání se ukládá trest: 
a) peněžitá pokuta do 10.000,- Kč nebo 
b) vyloučení ze soutěže. 
 
Čl. 114 
• Ovlivňování výsledku zápasu, utkání či soutěže 
Podle tohoto článku jsou postihovány Ricochetové kluby, pokud osoby oprávněné za ně 
jednat svým jednáním v rozporu se sportovní etikou, ať přímo nebo nepřímo, ovlivní nebo 
se pokusí ovlivnit výsledek zápasu, utkání či soutěže. 
Za takové jednání se ukládá trest: 
a) peněžitá pokuta do 10.000,- Kč nebo 
b) vyloučení ze soutěže. 
 
Čl. 115 
• Nevyrovnání závazků klubů mezi sebou 
Podle tohoto článku jsou postihovány kluby pokud ve stanoveném termínu a výši nesplní 
své závazky vůči druhému subjektu. 
Za takové jednání se ukládá trest: 
a) peněžitá pokuta do 5.000,-Kč nebo 
b) vyloučení ze soutěže 
 
 
 
 
 

C. Řízení před disciplinární komisí 
 
Čl. 116 
Účastníkem disciplinárního řízení je SK, jednotlivec nebo kolektiv. 
 
Čl. 117 
SK může zahájit řízení buď z vlastního nebo vnějšího podnětu. SK zašle účastníkům 
disciplinárního řízení doporučený dopis, ve kterém je informuje o zahájení disciplinárního 
řízení. 
 
Čl. 118 
Disciplinární řízení musí být zahájeno do 14 dnů ode dne, kdy se SK o disciplinárním 
prohřešku dozvěděla, nejpozději však do 12 měsíců od okamžiku dokonání takového 
provinění. 
 
Čl. 119 
SK je povinna v disciplinárním řízení objasnit všechny okolnosti projednávaného případu. 
Za tímto účelem je SK oprávněna pozvat k projednávání osoby, které mohou podat 
důležité informace. Dále si může vyžádat písemné dokumenty, popř. jiné důkazní 
materiály. 
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Čl. 120 
Při disciplinárních proviněních musí být provinilému dána možnost účastnit se 
projednávání těchto provinění a vyjádřit se ke všem skutečnostem. SK může pozvat i 
zástupce klubu, kterého je provinilý členem. 
 
Čl. 121 
V případě, že se provinilý nedostaví i přesto, že byl na jednání pozván, rozhodne SK bez 
jeho přítomnosti. 
 
Čl. 122 
Po zjištění všech důležitých okolností případu vydá SK rozhodnutí, kterým uloží příslušný 
trest nebo řízení zastaví. 
 
Čl. 123 
Rozhodnutí doručí SK všem účastníkům disciplinárního řízení. 
 
Čl. 124 
Rozhodnutí musí obsahovat i termíny výkonu trestu a poučení o odvolání. 
 
Čl. 125 
Proti rozhodnutí SK je možno podat odvolání k odvolacímu orgánu do 14 dnů ode dne 
doručení rozhodnutí. Odvolání musí být zasláno doporučeným dopisem. 
 
Čl. 126 
Odvolání musí být doloženo dokladem o zaplacení 2.000,- Kč, u kolektivů 5.000,- Kč  
na účet ČRA. V případě, že odvolání je vyhověno, vrací se poplatek provinilému. V 
opačném případě poplatek propadá ČRA. 
 
Čl. 127 
Pro určení, zda odvolání bylo podáno včas, je rozhodující datum podání na poště. Po 
marném uplynutí odvolací lhůty je rozhodnutí pravomocné. 
 

 
Klasifika ční řád  
 
I. Základní ustanovení 
 
Čl. 128 
Klasifikační řád Ricochetu (dále jen KŘ) stanoví pravidla, podle nichž se hodnotí výsledky 
hráčů a hráček Ricochetu jakým se na základě tohoto hodnocení sestavuje jejich pořadí 
(žebříček) . 
 
Čl. 129 
Bodový zisk jednotlivců 
Sestavuje se jednotný celostátní žebříček (dále jen CŽ) všech jednotlivých kategorií. 
Tento celostátní žebříček se pravidelně aktualizuje Aktuální žebříček je vždy aktualizován 
ve středu ve 24:00 hodin.  Aktuální Žebříček platí do vydání nového aktuálního žebříčku. 
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Čl. 130 
Žebříčky obsahují minimálně tyto údaje o hráči:  
a) pořadí v CŽ, příjmení a jméno 
b) klubová příslušnost 
c) bodový zisk z turnajů 
d) celkový bodový zisk 
 
Čl. 131 
Do žebříčku se hodnotí výsledky ze soutěží jednotlivců a družstev uvedených v termínové 
listině ČRA jako mistrovská soutěž Ricochet Tour. Klasifikační období je vždy na období 
vyhlášené sezóny. 
 
Čl. 132 
CŽ obsahuje všechny hráče, kteří mají pro danou sezónu bodový zisk. Vyškrtnout hráče ze 
žebříčku na jeho žádost nebo na žádost jeho oddílu není možné. Hráč, který nemá žádný 
bodový zisk ze žebříčku vypadává.    
 
 

II. Bodový zisk ze soutěží jednotlivců a družstev 
 
Čl. 133 
Veškeré mistrovské turnaje se hodnotí takto: 
a) Hráči získají body dle konečného umístění dle bodové tabulky (příloha č. 6) 
b) Hráč dále může získat body za vítězný zápas za podmínky, že porazí soupeře, který je 
umístěn výše na aktuálním CŽ než on sám. 
Hodnota bodů za vítězství je vypočítána jako Index krát celkové získané body hráče. 
Index = 7% 
c) Hráč který porazí svého soupeře v utkání družstev v rámci ligy družstev, získá do 
žebříčku jednotlivců 100 bodů. 
d) Celkové bodové hodnocení hráče na CŽ je rovno součtu bodů získaných dle odst. a) a   
b) a c). 
 
Čl. 134 
Nedokončené turnaje se hodnotí až do kola, v němž byly ukončeny. 
 
Čl. 135 
Do hodnocení hráče na CŽ pro danou sezónu se počítají všechny turnaje, kterých se hráč 
účastnil kromě MR všech kategorií. 
 
Čl. 136 
Za akci je považován každý mistrovský turnaj vyhlášený ČRA s výjimkou MR a soutěže 
družstev 
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Čl. 137 
Zápasy jakýmkoliv způsobem skrečované soupeřem bez nastoupení a rozehrání hry se do 
hodnocení započítávají takto: 
• pokud byl hráč řádně přihlášen na turnaj a nepřijede k prvnímu zápasu, bude zapsán 

na základním pavouku a jeho zápasy budou skrečovány ve prospěch protihráče.  
Hráč se zařazuje na konec pavouka, ale nezíská žádné body. Do pavouka se píše 
„SCNEP“ 

• pokud hráč skrečuje kvůli zranění, skrečují se mu nedohrané zápasy, zůstávají mu 
předešlé získané body za hráče a budou mu započítány body i za umístění. Do 
pavouka se píše „SCZRA“. 

• pokud hráč svévolně odjede v průběhu turnaje a nedokončí turnaj, započítává se mu 
jako turnaj nedohraný (jako kdyby nepřijel na turnaj). Do pavouka se píše 
„SCNED“.   
 

 
 
III. Po řadí hráčů v žebříčcích 
 
Čl. 138 
Hráčům se do celostátního žebříčku (CZ) započítávají body z turnaje v daném měsíci, ale 
současně se mu odečítají body v daném měsíci minulé sezóny – tzv. plovoucí žebříček. 
Hráči jsou zařazeni v žebříčcích v pořadí podle celkového součtu bodů dle čl.135 a výše 
citovaného pravidla.  
V případě rovnosti součtu bodů je rozhodující pro zařazení hráče do CŽ celkový součet 
nejlepších umístění  
 
  
IV. Shromažďování klasifikačních podkladů 
 
Čl. 139 
Klasifikační podklady z turnajů v ČR je pořadatel povinen doručit nejpozději do úterý do 
12:00 hodin na adresy: turnaje@i-ricochet.cz a admin@i-ricochet.cz.  Za zpracování 
podkladů a odeslání výsledků ke zpracování na ČRA odpovídá ředitel turnaje.  
Výsledky musí také obsahovat jména hráčů, kteří nedokončili řádně turnaj s podrobným 
popise nedokončení. 
 
 
Čl. 140 
Za pozdní odeslání, neúplné výsledky či za falšování klasifikačních podkladů bude vedeno 
s pořadatelem  resp, ředitelem turnaje disciplinární řízení. 
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Závěrečná ustanovení 
  
 
Čl. 141 
Žebříčky schvaluje VV ČRA a zveřejňuje je na oficiálních internetových stránkách  ČRA. 
 
Čl. 142 
Všem oddílům i jednotlivcům se doporučuje v případě zjištění chyb týkající se jména, 
příjmení, popř. oddílové příslušnosti informovat ČRA. Uvedení nesprávných údajů v 
žebříčku neopravňuje mateřský oddíl ani jednotlivce k jejich použití v soutěžích 
jednotlivců i družstev. 
 
 

Výklad STP 
 
Čl. 143 
VV ČRA si vyhrazuje možnost doplňovat a upravovat STP při zjištění nových 
nepředvídaných situací a v případě, že by mohl být poškozen sport nebo ohrožena 
regulérnost soutěže. Tyto změny a doplňky mohou být prováděny pouze dvakrát za 
sezónu, to vždy v termínech oficiálních přestupů (červen a prosinec).  
 
Čl. 144 
Toto úplné znění STP nabývá účinnosti dnem 1.2. 2007. 
 
 
Zpracoval k 30.12.1999 VV ČRA  - STP 1.01 
Doplnil k 20.1.2002  VV ČRA - STP 1.02                  
Doplnil k 1.2.2004  VV ČRA - STP 1.03  
Doplnil k 1.3.2006  VV ČRA - STP 1.04 
Doplnil k 1.2.2007  VV ČRA - STP 1.05 
 
 

                          Seznam příloh STP 
 

 
 


