
Přihlašování zahraničních hráčů na turnaje ABV 

 
Hráč, který je občanem cizího státu a je zaregistrovaný v příslušné národní volejbalové federaci nebo 

má podepsaný aktuální BVB-01 2013 - 2014 BEACHVOLLEYBALL NF - ATHLETE’S 
COMMITMENT, musí zvolit jeden z níže uvedených postupů, aby se mohl účastnit beachvolejbalových 
turnajů ABV v soutěžním období 2014 – 15. Hráč smí navíc startovat na beachvolejbalových turnajích 
ABV pouze po předložení prohlášení příslušné národní volejbalové federace, že s účastí hráče na 
beachvolejbalových turnajích ABV souhlasí. Prohlášení musí mít formu písemného dokumentu nebo 
oskenované kopie originálního písemného dokumentu. 

 
1. Přihlásit se jako dvojice na jednotlivé turnaje ABV prostřednictvím řídícího soutěže na e-mailovou 

adresu prihlasky.beach@cvf.cz. V přihlášce musí být uvedeno u obou hráčů jméno a příjmení, datum 
narození a státní příslušnost. Přihláška musí být provedena s dostatečným předstihem, alespoň 10 
kalendářních dní před turnajem. Po zaplacení administrativního poplatku (500,- Kč/turnaj a osobu) a 
zaslání potvrzení o zaplacení (před termínem přihlášení) bude dvojice zařazena do turnaje. 
 

 
2. Pokud zahraniční hráč neměl v posledních letech (10 let u dospělých, 4 roky u mládeže) vyřízený 

transfer do oddílu ČVS (nemá vystaven „Průkaz člena ČVS“), může se tento hráč zaregistrovat v 
ČVS za následujících podmínek: 
a) na základě prohlášení příslušné národní volejbalové federace, že s registrací hráče v ČVS pro účel 

ABV a účastí hráče na beachvolejbalových turnajích ABV souhlasí. Prohlášení musí mít formu 
písemného dokumentu nebo oskenované kopie originálního písemného dokumentu. 

b) registrace se u mládeže provede na 4 roky a u dospělého na 10 let, 
c) registrace může být provedena do libovolného  oddílu již založeného nebo do oddílu, který bude 

založen v souladu s RŘV, tj. bude mít stanovy, přidělené IČ krajským soudem a bude veden ve 
veřejném rejstříku, 

d) s takto založenou registrací nesmí hráč startovat v žádné volejbalové soutěži řízené ČVS, tj. být 
uveden na soupisce družstva jako hráč. V případě nerespektování tohoto zákazu bude ABV 
písemně kontaktovat příslušnou národní volejbalovou federaci, ve které je hráč zaregistrován a 
FIVB. Přestupek hráče, na základě písemného kontaktu ABV, bude řešit příslušná národní 
volejbalová federace a FIVB. Hráč bude mít také zastavenou závodní činnost na turnajích ABV 
jeden rok od data (posledního) přestupku. 
 
Na beachvolejbalové turnaje se dvojice přihlašuje prostřednictvím systému VIS v modulu 
Podatelna vyplněním žádosti „Přihláška na beachový turnaj“. Pro přihlášení musí mít hráč 
zaplacený licenční příspěvek na příslušné soutěžní období. 

 
3. Pokud měl nebo má zahraniční hráč vyřízený transfer do oddílu ČVS, může v období od 16. 5. do 

14.10. příslušného roku startovat na beachvolejbalových turnajích ABV na „Průkaz člena ČVS“, 
který má vystavený v oddílu „Transfer“ a který je platný 4 roky u mládeže a 10 let u dospělých. 
V období, kdy má hráč platné hostování v  oddílu ČVS, může tento hráč startovat na 
beachvolejbalových turnajích ABV pouze se souhlasem tohoto oddílu. 

  
Na beachvolejbalové turnaje se dvojice přihlašuje prostřednictvím systému VIS v modulu Podatelna 
vyplněním žádosti „Přihláška na beachový turnaj“. Pro přihlášení musí mít hráč zaplacený licenční 
příspěvek na příslušné soutěžní období. 

 



Hráč, který je občanem cizího státu a není zaregistrovaný v příslušné národní volejbalové federaci, zvolí 
jeden z níže uvedených postupů, aby se mohl účastnit beachvolejbalových turnajů ABV v soutěžním 
období 2014 – 15:  
 
1. Přihlásit se jako dvojice na jednotlivé turnaje ABV prostřednictvím řídícího soutěže na e-mailovou 

adresu prihlasky.beach@cvf.cz. V přihlášce musí být uvedeno u obou hráčů jméno a příjmení, datum 
narození a státní příslušnost. Přihláška musí být provedena s dostatečným předstihem, alespoň 10 
kalendářních dní před turnajem. Po zaplacení administrativního poplatku (500,- Kč/turnaj a osobu) a 
zaslání potvrzení o zaplacení (před termínem přihlášení) bude dvojice zařazena do turnaje. 

 
2. Hráč se může zaregistrovat v ČVS za následujících podmínek: 

a) registrace může být provedena do libovolného  oddílu již založeného nebo do oddílu, který bude 
založen v souladu s RŘV, tj. bude mít stanovy, přidělené IČ krajským soudem a bude veden ve 
veřejném rejstříku, 

b) registrace se u mládeže provede na 4 roky a u dospělého na 10 let, 
c) na beachvolejbalové turnaje se dvojice přihlašuje prostřednictvím systému VIS v modulu 

Podatelna vyplněním žádosti „Přihláška na beachový turnaj“. Pro přihlášení musí mít hráč 
zaplacený licenční příspěvek na příslušné soutěžní období. 

  



Registration of foreign players in the ABV tournaments 

 
A player who is a citizen of a foreign country and is registered in the respective volleyball 

federation or has signed the current form BVB-01 2013 - 2014 BEACHVOLLEYBALL NF - 

ATHLETE’S COMMITMENT has to follow one of lower described procedures in order to 

participate in ABV beach volleyball tournaments in the season 2014 – 2015. Further on, the 

player can start on the ABV beach volleyball tournaments just with the approval of the respective 

volleyball federation that the federation agrees with the player’s participation in an ABV beach 

volleyball tournament. The approval must be in writting or a scan copy of the written original.  
 

1. To register as a team (couple) in an ABV tournament through the Competition Director via email 
prihlasky.beach@cvf.cz. The registration email needs to contain: first names and surnames, birthdates 
and nationalities of both players. The registration email has to be sent in advance, at least 10 days 
before the tournament. The team will be registered in the tournament after paying an administration 
fee of CZK 500 (per person and tournament) and sending a confirmation of the payment. 

 
2. Unless a foreign player has a transfer to a CVF club (a CVF ID card for the player does not exist) in 

recent years (adults 10 years, juniors 4 years), this player can be registered in the CVF under 
following conditions: 
a) With an approval of the respective volleyball federation that the federation agrees with the 

registration at CVF for purpose of ABV and agrees with the player’s participation in the ABV 
beach volleyball tournaments. The approval must be in writing or a scan copy of the written 
original. 

b) CVF registration is valid 10 years for adults and 4 years for juniors, 
c) CVF registration can be done in any existing CVF club or in a newly founded CVF club 
d) The player with this CVF registration cannot participate in any volleyball competition directed by 

the CVF. The player cannot be listed as a player on a line-up of any CVF team. In case of 
breaking this ban the ABV will contact the player’s respective volleyball federation and FIVB in 
writing. The respective volleyball federation and FIVB will deal with the player’s offence. The 
player will be banned from the participation in the ABV beach volleyball tournaments for one 
year (since the last offence). 

 
The team registered in the ABV beach volleyball tournaments through the VIS system in the 
‚Podatelna‘ modulus filling a request ‚Přihláška na beachový turnaj‘. Both players must pay the CVF 
license fee for the relevant season in advance. 

 
3. If a foreign player had or has a transfer to a CVF club, the players can participate in the ABV beach 

volleyball tournaments in the period from May 16 to October 10. The player can start on a valid CVF 
ID card which has been issued for the ‚Transfer‘ club and is valid 10 years for adults and 4 years for 
juniors. In the period when the player’s loan spell in a CVF club is valid, this player can start in a 
ABV beach volleyball tournament only with permission of this CVF club. 

 
The team registered in the ABV beach volleyball tournaments through the VIS system in the 
‚Podatelna‘ modulus filling a request ‚Přihláška na beachový turnaj‘. Both players must pay the CVF 
license fee for the relevant season in advance. 

 
A player who is a citizen of a foreign country and is not registered in the respective volleyball 

federation has to follow one of lower described procedures in order to participate in ABV beach 

volleyball tournaments in the season 2014 – 2015: 
 



1. To register as a team (couple) in an ABV tournament through the Competition Director via email 
prihlasky.beach@cvf.cz. The registration email needs to contain: first names and surnames, birthdates 
and nationalities of both players. The registration email has to be sent in advance, at least 10 days 
before the tournament. The team will be registered in the tournament after paying an administration 
fee of CZK 500 (per person and tournament) and sending a confirmation of the payment. 

 
2. A player can be registered in the CVF under following conditions: 

a) CVF registration can be done in any existing CVF club or in a newly founded CVF club 
b) CVF registration is valid 10 years for adults and 4 years for juniors, 
c) The team registeres in the ABV beach volleyball tournaments through the VIS system in the 

‚Podatelna‘ modulus filling a request ‚Přihláška na beachový turnaj‘. Both players must pay the 
CVF license fee for the relevant season in advance. 

 


