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3.1. / 1 

Schváleno VH 

Platí pro VL-C VL-V WB-C WB-V    

 

pd = pracovní dny 

Směrnice stanovuje pravidla pro registraci klubů a členů ČSVLW.  

1. Obecné zásady registrace klubů a členů 

1.1. Registrace klubů a členů spravuje sekretariát ČSVLW. 

1.2. Klub je v rámci Svazu registrován pod jedinečnou zkratkou o délce tří písmen. Zkratku 

stanovuje VV ČSVLW, tak aby co nejlépe vystihla oficiální návrh klubu.  

1.3. Registrační číslo člena je tvořeno 4 číslicemi. První dvojčíslí je rok narození, druhé dvojčíslí je 

pořadovým číslem v ročníku narození. Pro muže je to 00-29 a dále pak 80-99,                              

pro ženy 30 -79. Registrační číslo je přiděleno na celou dobu členství v ČSVL.   

1.4. Žádný závodník se nesmí účastnit závodu pořádaného klubem registrovaným v ČSVLW  bez 

platné registrace. 

2. Registrace nového klubu do ČSVLW 

2.1. O přijetí do ČSVLW může požádat pouze klub, který je již zapsaným spolkem – tedy proběhla 

jeho zakládající schůzce a schválení stanov. Spolek musí splňovat všechny další podmínky 

předepsané Občanským zákoníkem 

2.2. O přijetí nového klubu rozhoduje Valná hromada ČSVLW na základě žádosti předložené 

prostřednictvím sekretariátu ČSVLW.  

2.3. Žádost musí obsahovat: 

- Vyplněný formulář s údaji o klubu  

- Seznam členů klubu se všemi povinnými údaji – nejméně 20 členů 

- Kopii stanov klubu (potvrzené rejstříkem) 

- Žádost se zdůvodněním a strategií klubu 

(všechny formuláře jsou k dispozici na www.cwwf.cz) 

2.4. Zástupce žadatele o členství v ČSVLW bude pozván na VH ČSVLW jako host a bude mu dán 

prostor představit klub a jeho činnost. 

2.5. Klub musí splňovat všechny podmínky předepsané Občanským zákoníkem pro spolek. 

2.6. Z důvodu nutnosti dodržet přestupní řád, nesmí být v seznamu členů současní závodníci 

registrovaní za jiný klub. Předpokládá se, že nově založený klub bude v prvním roce 

existence budovat zázemí a k dalšímu přestupnímu termínu si případně požádá o přestup 

závodníků. 

2.7. Přijetí klubu je zaznamenáno v usnesení VH ČSVLW. 

2.8. Přijetí klubu je podmíněno uhrazením všech registračních poplatků do 15 dní od přijetí klubu 

na VH. 

3. Aktualizace registrace stávajících klubů  

3.1. Pravidelná aktualizace údajů se provádí vždy k 31.12. každého roku. 

3.2. Klub je zodpovědný za to, že uvede všechny údaje správně a že budou v souladu s údaji, 

které klub uvedl v rámci případné registrace prostřednictvím regionální buňky ČUS. 

http://www.cwwf.cz/
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3.3. Zástupcům klubů budou ze sekretariátu ČSVLW zaslány podklady pro aktualizaci informací o 

klubech a členské základny spolu s detailními pokyny jak ji provést do 15.11. 

3.4. Podklady budou zaslány v elektronické podobě a stejným způsobem vráceny na sekretariát 

svazu, vyjma těch kde je písemná forma vyžádána. 

3.5. V rámci aktualizace je potřeba provést: 

- Aktualizaci údajů o klubu 

- Přidání, vyškrtnutí a úpravu členů  

- Registraci závodníků z řad stávajících nebo nově registrovaných členů 

3.6. Poplatky za registraci jsou stanoveny na 3000,- Kč za každý klub a 100,- Kč za každého 

registrovaného závodníka. Splatnost poplatků je 31.1. 

3.7. Pokud nebude dodržen termín registrace dle 3.1. nebo splatnost poplatků dle 3.6. navyšuje 

se jejich výše na 5000,- Kč za každý klub a 200 Kč za každého registrovaného závodníka. 

3.8. U poprvé registrovaných závodníků je nutné doložit jejich fotografii ve standardním 

průkazovém formátu. (35 x 45 mm) 

 

Upozornění: U každého člena je potřeba uvést telefon nebo adresu nebo email. Tyto údaje musí být 

aktuální a člen musí být na těchto kontaktech dostupný –  může být prováděno namátkové ověření 

ze strany MŠMT. 

 

4. Registrace nových závodníků 

4.1. Mimo řádný termín registrace dle bodu 3 je možné registrovat pouze závodníky, kteří jsou 

registrováni poprvé.  

4.2. Žádost o registraci nového závodníka bude podána prostřednictvím elektronického 

formuláře na www.cwwf.cz, který je přístupný jen oprávněnému zástupci klubu. 

4.3. Poplatek za registraci je stanoven na 100 Kč a musí být uhrazen do 1 týdne od podání 

žádosti. 

4.4. Registrace bude vystavena s platností 3 týdny od splnění všech podmínek (údaje závodníka, 

fotografie, poplatek) 

 

5. Další úkony  

5.1. Duplikát registračního průkazu vystaví sekretariát ČSVLW do 2 týdnů od podání žádosti za 

poplatek 100 Kč. 

http://www.cwwf.cz/

