Jak založit klub-oddíl
Postupem času bude cílem CATEQ, aby všichni hráči nastupující v turnajích a ligách Českého Teqbalu
byli sdružení v klubech – tedy vystupovali jako nepřímí členové CATEQ.
Další výhodou, krom organizace a přípravy toho, aby teqballová liga byla týmová soutěž je i to, že
klub může žádat o všemožné dotace na svou činnost.
Jsou dvě možnosti, jak postupovat – buď založit vlastní spolek, nebo se připojit k nějakému
existujícímu spolku, nejčastěji k místní TJ apod. Připojením se k již existujícímu spolku velice
jednoduše založíte vlastní oddíl, odpadne vám mnoho starostí týkajících se zakládání a vedení spolku,
nicméně ztratíte určitou část autonomie klubu.
Postupy pro založení vlastního spolku – klubu, najdete na internetu v mnoha podobách (velice
přehledně např. na stránkách CUS.cz). Zde uvedeme tedy jen stručný přehled toho, co je potřeba
vyřídit.
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Mít tři lidi pro založení spolku
Sestavit stanovy
Svolat ustavující schůzi, zvolit a obsadit předsedu a další funkce
Zapsat spolek do chytrého formuláře na stránkách justice.cz
Dokumenty podepsat a úředně ověřit
Dokumenty zaslat rejstříkovému soudu
Čekat na schválení

Pravidla založení oddílu a registrace do CATEQ
Abyste mohli registrovat oddíl do soutěží teqballu, musí mít právní formu. Ať již využijete jednu či
druhou cestu založení teqballového klubu, vždy je pak nutné tým registrovat pod záštitu CATEQ. Je
nutné vyplnit přihlášku klubu a do klubu zaregistrovat či přeregistrovat nové členy, kteří za klub
budou nastupovat.
S tímto krokem souvisí také zaplacení registračního poplatku klubu ve výši 1500 kč. Zaplacením této
částky získá klub možnost registrovat až 6 hráčů zdarma bez nutnosti placení registračního poplatku
těchto hráčů. Tato možnost platí pouze pro nové registrace hráčů a vztahuje se na 4 hráče starší 18
let a 2 hráče mladší 18 let. Tento registrační bonus lze využít pouze ve stejném kalendářním roce, kdy
se klub registroval jako člen CATEQ (pozn. pokud v lednu klub založí tři členové starší 18 let, do
prosince téhož roku mají nárok ještě na 1+2 registrace hráčů zdarma). Každý další člen registrován do
CATEQ do konkrétního klubu platí registrační poplatek dle daných podmínek.
Název klubu musí korespondovat s místem či městem působení registrovaného klubu a nesmí být
zaměnitelný s již registrovaným klubem v CATEQ. Ve svém názvu je vhodné použít slovo Teqball či
zkratku TK (Teqball klub). Dále je možné doplnit název klubu vhodnou „přezdívkou“
(PŘ. Klub lze registrovat jako TK Tesla Pardubice z.s.,Teqball Dynamo Pardubice nebo Teqball
Pardubice z.s. )

Klub vzniklý pod záštitou již existujícího spolku jako např. TJ/SK smí registrovat oddíl do soutěže
CATEQ v souladu s pravidly TJ/SK nebude-li mu umožněno ctít výše zmíněná pravidla (např. TJ Sokol
Pardubice).
CATEQ má právo žádat o změnu názvu registrovaného klubu, pokud zvolený název nekoresponduje
s pravidly pro pojmenování oddílu, je nevhodný či jinak ohrožuje dobré jméno a fair play teqballu.
V případě nevyhovujícího názvu CATEQ nemusí klub registrovat.
Dotazy ohledně pojmenování a pravidel názvů týmů lze konzultovat emailem na Info@cateq.cz

