
Registrace hráčů do týmů Hanspaulské ligy 
 
 

- registrace se provádí na sekretariátu PSMF v úředních hodinách (první pra-
covní den v týdnu, tedy obvykle pondělí, od 9 do 19 hod.), je nutno před-
ložit vyplněný registrační lístek (lze si ho stáhnout na www.psmf.cz), foto-
grafii hráče (nemusí být profesionální, může jít třeba o selfie vytištěné na 
kancelářský papír, ovšem v pasovém formátu), doklad totožnosti hráče, 
který obsahuje jeho fotografii (např. OP či pas, nikoli např. rodný list) a 
uhradit poplatek 50 Kč za každého hráče 
 

- vše najednou může vyřizovat vedoucí či jiný zástupce týmu, není nutná 
osobní účast hráčů, je však nutno předložit buď originál  osobního dokladu, 
nebo ho mít vyfocený v mobilním telefonu (vytištěné kopie dokladů nepři-
jímáme!) 
 

- pokud hráč nechce či nemůže svůj doklad vedoucímu zapůjčit nebo mu ho 
poslat vyfocený, musí se dostavit osobně 

 
- pokud byl hráč již dříve registrován v jiném týmu a ten dosud existuje, musí 

hráč předložit přestupní lístek (též ke stažení na www.psmf.cz) se schvále-
ním přestupu, podepsaný dvěma zástupci svého původního týmu, původní 
registrační průkaz (je-li ztracen, pak svoji fotografii), stejně jako při regis-
traci originál osobního dokladu a uhradit poplatek 100 Kč 
 

- jestliže hráč byl registrován v týmu, který zanikl, nepotřebuje schválení 
přestupu, ale neuhradil-li tento tým případný dluh, musí hráč kromě regis-
tračního poplatku uhradit poměrnou část dluhu 
 

- registraci hráčů lze provádět i v průběhu soutěže, nikdo však nesmí k utkání 
nastoupit, dokud nebyl přihlášen na PSMF a zapsán do databáze; posíláte-
li na PSMF nového hráče k registraci, doporučujeme před jeho nasazením 
do utkání ověřit si na tel. 274 822 596, zda registrace hráče skutečně pro-
běhla 

 
- hráč může nastoupit v Hanspaulské lize, pokud dovršil věk 15 let 

 
- minimální věk hráčů pro Veteránskou ligu je 35, pro Superveteránskou 45 

a pro Ultraveteránskou 55 let (s výjimkou dle propozic UVL), pokud jej 
hráč dosáhne do konce pololetí, ve kterém se hraje daná sezóna 


