Registrace hráčů do futsalového týmu a další administrativní úkony krok za krokem
Registraci nových hráčů provádí Svaz futsalu ČR (SF ČR), ten vybírá také členské příspěvky (100 Kč za
kalendářní rok). Soutěž organizuje Komise futsalu hlavního města Prahy (KF HMP), což je fakticky
Pražský svaz malého fotbalu (PSMF), který nově vytvořil svoji futsalovou složku se standardizovaným
názvem; KF HMP předepisuje týmům před zahájením soutěží startovné, z něhož se hradí průběh
soutěží. Oproti tomu poplatky za registraci (přestupy) hráčů a členské příspěvky jdou přímo na SF ČR.
Registraci (přestupy, hostování) hráčů (kromě cizinců, kde je nutný „papírový“ postup) a platbu
členských příspěvků lze realizovat elektronickou formou. Jak postupovat:
1) Na internetu otevřete tento odkaz: http://nv.fotbal.cz/index.php ; jde to i tak, že do
odkazového řádku napíšete www.fotbal.cz a vpravo dole pak kliknete na fotbal.cz.
2) V řádku, kde jsou další odkazy - FAČR , Reprezentace, SYNOT liga atd. klikněte na Futsal.
3) Mimo jiné se objeví hnědý (nedávno byl pár dní modrý, pak zase přešel do poměrně
odpudivé hnědé barvy, ale třeba se zase změní) obdélník s bílým textem FUTis.fotbal.cz,
systém členských příspěvků Svazu futsalu ČR – klikněte na něj.
4) Na stránce, která se otevře, najdete všechny pokyny, čísla účtů (účty pro registrace a pro
členské příspěvky jsou odlišné!), stáhnete si formuláře atd.
5) Přihlašujete-li do soutěže nový tým, klikněte na Registrace nového klubu, vytiskněte a
vyplňte formulář, nechte ho potvrdit u nás na KF HMP a pošlete či odvezte na SF ČR na
Strahov. Až se tým objeví v systému FUTis jako nový klub s přiděleným ID, můžete začít
registrovat hráče.
6) Registrace nového hráče:
- tohle v oficiálním postupu popsáno není, ale je to užitečné – nechoďte hned na pole
Registrace nového člena, ale nejprve na Vyhledat člena, tady do příslušných oken zadejte
buď rodné číslo, nebo kombinaci příjmení, jména a data narození a klikněte na Vyhledat
osobu; když se po chvilce objeví text „Žádná osoba nenalezena!“, můžete se vrátit
k registraci; objeví-li se údaje o dotyčném hráči, znamená to, že už je někde registrován a
je nutno zařídit nikoli registraci, ale přestup či hostování
- hráč nikde není – klikněte na Registrace nového člena; zde si stáhněte formulář,
vytiskněte ho a vyplňte; současně zaplaťte na účet 478400513/0300, variabilní symbol
649401 částku 50,- Kč (při více hráčích příslušný násobek 50 Kč), a to tak, abyste měli
elektronický (např. ze Servisu 24 u České spořitelny) nebo tištěný (např. potvrzení z
banky o složení hotovosti na daný účet, ústřižek poštovní poukázky) doklad o platbě
- registrační formulář naskenujte, totéž (pokud ho nemáte elektronicky) učiňte
s potvrzením o platbě
- naskenovaný formulář a potvrzení pošlete jako přílohu k e-mailu na adresu
registracefutsal@fotbal.cz
- vše můžete též poslat poštou na adresu Svaz futsalu, Diskařská 2431/4, 160 17 Praha 6
- doporučujeme elektronickou cestu, protože pokud příslušný pracovník SF ČR právě sedí a
mailu a kontrolou účtu zjistí, že poplatek už dorazil, může být registrace vyřízena během
pár minut; poštou to rozhodně trvá déle

-

nahlédnutím přes Seznam hráčů oddílu, kde následně zadáte ID či název oddílu, zjistíte,
zda už registrace proběhla
při registraci cizince je postup poněkud složitější – první zásadou je, že podáváte dva
formuláře, které musí být orazítkované (nemáte-li klubové razítko, potvrzuje formuláře
KF HMP), za druhé pak nic neplatíte, dokud vás SF ČR nevyzve; sadu dalších pokynů
najdete v textu na stránce FUTis pod momentálně osmou odrážkou jako Registrace hráčů
ze zahraničí do svazu futsalu ČR

7) Členské příspěvky:
- u nového hráče vyčkáte, až se objeví v seznamu hráčů oddílu, poté si jeho údaje otevřete
v odkazu Vyhledat člena, kde najdete pokyny k platbě (100,- Kč na účet č. 369 369000369/0800 , variabilní symbol je ID hráče)
- u individuálních plateb je stejný postup i u stávajících hráčů
- úhrada je možná i hromadně – v systému FUTis klikněte na Hromadná platba, zadejte ID
či název oddílu, pomocí šipky vytvořte seznam hráčů, za které chcete platit, klikněte na
Generovat hromadný doklad a podle něj úhradu proveďte
- během několika dní se údaj ve sloupci „Členství platné od“ v seznamu hráčů oddílu změní
z červeného nezaplaceno na zelené datum, od něhož může hráč v daném kalendářním
roce nastupovat k utkáním
- nikdy neplaťte za nikoho, kdo ještě není v seznamu hráčů oddílu
8) Přestupy a hostování:
- ze systému FUTis stáhněte přestupní lístek, vytiskněte ho, vyplňte a dejte pozor, abyste
nic nevynechali; zejména je třeba po dvou podpisech zástupců mateřského i nového
oddílu spolu s jejich jmény a funkcemi v oddíle (funkce např. předseda, prezident,
vedoucí); uhraďte přestupní poplatek (stejný postup, číslo účtu a var. symbol jako při
registraci nového hráče) a dále postupujte stejně jako při registraci
- je-li hráč členem již nefungujícího oddílu, místo podpisů jeho zástupců potvrdí přestupní
lístek KF HMP
- nemá-li hráč uhrazený členský příspěvek, může jej uhradit buď před podáním přestupu –
je jedno, zda jde u fungující či zaniklý oddíl, ale přestup pak lze podat až poté, co se
platba v jeho seznamu u hráče objeví, nebo po provedení přestupu, když už je hráč
v seznamu nového oddílu; uhradíte-li členský příspěvek současně s podáním přestupu,
systém ho nedokáže s hráčem ztotožnit!
To je snad k futsalové administrativě všechno podstatné. Registrační průkazy se už nevydávají (proto
není nutná fotografie hráče), kontrola při utkáních se provádí podle osobních dokladů, přičemž lze
využít staré RP, pokud je hráči mají.

