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Registrační řád 

Základní ustanovení 

1. Sportovci, kteří se chtějí účastnit pohárových nebo mistrovských soutěží Svazu kulturistiky a 

fitness České republiky (dále jen SKFČR), musí být registrováni podle tohoto řádu (uvedené 

neplatí pro sportovce zahraniční, kteří mají registraci v jiných národních federacích IFBB a 

kteří chtějí startovat na pohárových soutěžích v České republice). Sportovci, kteří se chtějí 

účastnit soutěží kondičních, registrováni být nemusí, avšak registrace je přesto doporučována. 

2. Cílem registrace je zabezpečit regulérnost soutěží a zamezit možnosti startu neregistrovaných 

sportovců nebo startu sportovce za několik oddílů najednou (na soutěžích, kde je registrace 

sportovce povinná, viz. bod 1). 

Registrace 

1. Registrací se stanoví příslušnost sportovce k jednomu jedinému sportovnímu oddílu, který je 

registrován v rámci SKFČR. V tomto oddílu musí být sportovec také registrován a to na 

základě vnitřních pravidel daného oddílu. Seznam registrovaných oddílů je dostupný na 

www.skfcr.cz/oddily. 

2. Registrace sportovce je možná pouze v jednom oddílu, registrace ve více oddílech je 

vyloučena. Možné přestupy sportovce z jednoho oddílu do oddílu jiného upravuje Přestupní 

řád SKFČR.  

3. Registrací se sportovec stává členem SKFČR.  

4. Dokladem o registraci je Registrační průkaz sportovce, který je majetkem SKFČR. 

5. Podkladem pro registraci je: 

- řádně vyplněný formulář „Registrace nového závodníka“ (viz sekce „Formuláře svazu“ na 

www.skfcr.cz), 

- 1x pasová fotografie (rozměr fotografie 3,5 x 4,5 cm), 

- uhrazení registračního poplatku ve výši 200 Kč a to výhradně bankovním převodem na číslo 

účtu 22349/5500 (do poznámky pro příjemce je nutné uvést jméno a příjmení žadatele, jako 

variabilní symbol je nutné uvést prvních 6 znaků rodného čísla; v případě, že u dané platby 
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tyto údaje nebudou uvedeny, nemusí být platba s žádostí o registraci spárována a může to být 

důvodem pro odmítnutí registrace). 

6. Formulář musí být potvrzený oddílem, pod kterým se závodník chce registrovat. Bez souhlasu 

předsedy nebo odpovědného zástupce oddílu vyjádřeného podpisem a razítkem oddílu na 

registračním formuláři není registrace pod vybraným oddílem možná.  

7. Pokud o registraci žádá sportovec, který je cizím státním příslušníkem, musí k registraci 

kromě náležitostí uvedených v bodě 5 přiložit také čestné prohlášení, že není členem 

organizace se zaměřením na kulturistiku a fitness ve své mateřské zemi nebo v jiném státě, 

případně doloží souhlas této organizace s registrací v SKFČR. 

8. Pokud o registraci žádá sportovec, který byl v minulosti registrovaný v SKFČR a přestoupil do 

jiné organizace se zaměřením na kulturistiku a fitness, musí jeho žádost nejdříve posoudit VV 

SKFČR. 

9. Sportovec se musí seznámit se Stanovami a dalšími řády SKFČR (Přestupní řád, Registrační 

řád, Disciplinární řád a jiné), stejně tak je povinen se seznámit se stanovami (pokud existují) 

daného oddílu, případně s jakýmikoliv dalšími řády a pravidly oddílu. 

10. Formulář se zasílá doporučenou poštou (nikoli e-mailem!) na adresu sekretariátu SKFČR a to 

nejpozději 4 týdny před datem uvažované soutěže. Zaslání později může být důvodem pro 

odmítnutí registrace. Osobní doručení vyplněného formuláře na sekretariát SKFČR je možné 

pouze po předchozí telefonické domluvě. 

11. V případě, že budou v přihlášce uvedeny nepravdivé údaje, jedná se o disciplinární provinění, 

které může řešit Disciplinární komise SKFČR. 

Registrační průkaz 

1. Registrační průkaz s sebou musí mít sportovec na všech národních soutěžích, kterých se 

chce aktivně zúčastnit. Spolu s průkazem musí při prezentaci předložit také další osobní 

doklad opatřený fotografií (např. občanský průkaz, řidičský průkaz, pas nebo zbrojní průkaz). 

2. Změny v registračním průkazu je oprávněn provádět jen pracovník sekretariátu SKFČR nebo 

člen Výkonného výboru SKFČR. Jakékoliv jiné změny provedené v průkazu vedou k jeho 

neplatnosti. 



Svaz kulturistiky a fitness České republiky www.skfcr.cz
sekretariát: Svahová 1537/2, 101 00  PRAHA 10 

tel.: 734 15 66 66, e-mail: sekretariat@skfcr.cz 
 

    
 
 

 
Svaz kulturistiky a fitness České republiky, Svahová 1537/2, 101 00  PRAHA 10 

 IČ: 62931440 • bankovní spojení: 22349/5500 

 

3. Registrační průkaz musí být podepsaný jeho držitelem, bez vlastnoručního podpisu je průkaz 

neplatný. 

Platnost registrace a obnovení 

1. Sportovec je zaregistrován v SKFČR od chvíle vydání registračnho průkazu až do chvíle 

zrušení registrace. 

2. Platnost registrace je 5 let od posledního obnovení registrace. Pokud sportovec po uplynutí 

této doby nepožádá o obnovení registrace, tato registrace se ruší. 

3. V každém kalendářním roce platnosti registrace ale platí, že pokud se chce sportovec 

zúčastnit soutěže, musí vyplnit formulář „Prodloužení registrace závodníka“ (dostupný v sekci 

„Formuláře svazu“ na www.skfcr.cz) a zaplatit registrační poplatek na daný rok ve výši 200 Kč 

(platební podmínky jsou stejné jako u nové registrace). Toto se netýká roku, kdy byl 

registrační průkaz vydán. 

Ztráta registračního průkazu 

1. V případě ztráty registračního průkazu je žadatel povinen vyplnit formulář „Registrace nového 

závodníka“, kde uvede, že vyžaduje vystavení duplikátu svého průkazu. 

2. Poplatek za vystavení duplikátu je 200 Kč a je splatný stejným způsobem, jako poplatek za 

novou registraci. 

3. O vystavení duplikátu je možné žádat nejpozději 4 týdny před termínem soutěže, kde 

sportovec uvažuje o účasti. Zaslání pozdější může být důvodem pro odmítnutí vystavení 

duplikátu. 

Zrušení registrace 

1. Registrace se zruší, požádá-li o zrušení registrace sportovce jeho mateřský oddíl nebo 

požádá-li o zrušení samotný sportovec nebo u sportovce mladšího 15 let jeho zákonný 

zástupce.  

2. Žádost o zrušení registrace musí být podána písemnou formou a adresována na sekretariát 

SKFČR. V případě zrušení registrace není v následujících 2 letech možná následná nová 

registrace do jiného oddílu. Nová registrace v tomto období je možná pouze do stejného 
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oddílu, za který byl sportovec registrován před zrušením své registrace. Následnou změnu 

oddílu v tomto období je nutné řešit v souladu s Přestupním řádem SKFČR. 

3. Nová registrace po zrušení registrace původní je možná nejdříve po uplynutí 12 měsíců od 

data podání žádosti o zrušení registrace. Takovou registraci je ale nutné udělat nejpozději 6 

měsíců před uvažovaným termínem soutěže, na které chce sportovec soutěžit. 

4. Přestane-li být členem SKFČR oddíl, za který je sportovec registrován, přestává být členem 

SKFČR i daný sportovec a jeho registrace zaniká. V takovém případě je možné zažádat o 

novou registraci v jiném oddílu bez souhlasu majitele oddílu původního. 

5. Registrace sportovce zaniká zánikem SKFČR. 

Závěrečná ustanovení 

1. Dojde-li ke sporu mezi oddíly o oprávněnost registrace sportovce za některý z nich nebo 

požádá-li o zjištění oprávněnosti registrace sám sportovec, rozhoduje v této věci Sportovně-

technická komise SKFČR. Odvolacím orgánem je Výkonný výbor SKFČR. 

2. Podnět ke zjištění oprávněnosti registrace přijme sekretariát SKFČR nejpozději do 30 dnů ode 

dne, kdy se strana podávající podnět mohla o registraci sportovce dozvědět, nejpozději však 

do 1 roka ode dne vydání registračního průkazu.  

3. Jakékoliv tímto řádem přesněji neupravené podmínky registrace sportovců řeší Sportovně-

technická komise SKFČR. Výklad případných nejednoznačných ustanovení tohoto řádu 

podává též Sportovně-technická komise SKFČR. 

Tento Registrační řád je platný od 24. 10. 2016 a v plném znění nahrazuje Registrační řád předchozí, 

který platil od 6. 4. 2007. 


