PŘESTUP/HOSTOVÁNÍ HRÁČE
MANUÁL
Platný od 1. července 2015

17. ČERVNA 2015
ČESKÁ BASKETBALOVÁ FEDERACE
Zátopkova 100/2, 160 17 Praha 6

Manuál pro elektronické vyřízení hostování či přestupu hráče.
1. Zájemce (hráč) o přestup či hostování vyplní a podepíše žádost v papírové podobě
a předá organizačnímu pracovníkovi nového klubu (do kterého přestupuje či bude
hostovat).
SOUHLAS S PŘESTUPEM
Podepsaný hráč (příjmení a jméno): .........................................................................................................
Číslo licence: ................................................ E-mailová adresa: ............................................................
Bytem – místo: .............................................. PSČ: ................................................................................
Ulice a čp.: .................................................................................................................................................
SOUHLASÍ S PŘESTUPEM
Z klubu: ....................................................................................................................... IČ: .........................
Který hraje (název nejvyšší soutěže): .......................................................................................................
Do klubu:...................................................................................................................... IČ: .........................
Který hraje (název nejvyšší soutěže): .......................................................................................................
Hráč zároveň prohlašuje, že:
- nemá platnou hráčskou smlouvu *)
- hráčská smlouva skončí dne ……………………………………………………*)
Souhlasím s tím, aby federace zpracovávala a evidovala moje osobní údaje, poskytnuté jí v souvislosti s mým členstvím a činností
ve federaci. Osobní údaje je federace oprávněna zpracovávat i evidovat po ukončení mého členství. Prohlašuji, že jsem byl/a
řádně informován/a o všech skutečnostech dle ustanoveni §11 zákona č. 101/2000 Sb., v platném znění.

...................................................
datum podpisu

..................................................
podpis hráče

...................................................
podpis zák. zástupce
(u hráčů do 15 let)

SOUHLAS S HOSTOVÁNÍM

Podepsaný hráč (příjmení a jméno): .........................................................................................................
Číslo licence: ................................................ E-mailová adresa: ............................................................
Bytem – místo: .............................................. PSČ: ................................................................................
Ulice a čp.: .................................................................................................................................................
SOUHLASÍ S HOSTOVÁNÍM
Z klubu: ....................................................................................................................... IČ: .........................
Kategorie, družstvo (uveden jako stálý hráč) a název soutěže, ze které žádá o hostování:
.. ..................................................................................................................................................................
Do klubu:...................................................................................................................... IČ: .........................
Do družstva (název družstva): ...................................................................................................................
Které hraje (název soutěže): .....................................................................................................................
Souhlasím s tím, aby federace zpracovávala a evidovala moje osobní údaje, poskytnuté jí v souvislosti s mým členstvím a činností
ve federaci. Osobní údaje je federace oprávněna zpracovávat i evidovat po ukončení mého členství. Prohlašuji, že jsem byl/a
řádně informován/a o všech skutečnostech dle ustanoveni §11 zákona č. 101/2000 Sb., v platném znění.

...................................................
datum podpisu

17. ČERVNA 2015
..................................................
ČESKÁ BASKETBALOVÁ
FEDERACE
podpis hráče
Zátopkova 100/2, 160 17 Praha 6

...................................................
podpis zák. zástupce
(u hráčů do 15 let)

2. Organizační pracovník nového klubu se přihlásí do service.

3. Po přihlášení kliknutím na horní menu Klub vybere akci Přestup/
Hostování pro klub, do kterého chce hráč přestoupit či hostovat.

4. Kliknutím vybereme aktuální sezónu (starší sezóny jsou uvedeny pouze
z informativních důvodů).

5. Zobrazí se seznam dosud provedených žádostí, kliknutím na Přidat
požadavek na přestup/hostování se zobrazí formulář.

6. Zobrazí se formulář, v záložce Vybrat vybereme hráče a volíme Přestup
nebo Hostování.

7. V nabídce se zobrazí seznam hráčů v klubech, podle klubu může
organizační pracovník nového klubu vyfiltrovat požadovaný klub nebo
rovnou hráče podle příjmení. Kliknutím na jméno hráče přiřadí do
kolonky.

Případně s použitím filtru (vliv nemá velikost znaků a použití čárek, háčky
nutno uvádět):

8. Po výběru hráče a volby přestup či hostování organizační pracovník
klubu zadá Uložit.

9. Po uložení se zobrazí karta s přehledem hráče. Pokud pracovník vybral
nesprávného hráče, klikne na Změnit hráče.

10.Organizační pracovník opět vybere hráče a zadá přestup nebo hostování
a klikne na Uložit.

11. Zobrazí se přehledová karta – tentokrát s nově vybraným hráčem.

12. Pokud u hráče nejsou vyplněny povinné položky, zobrazí se nevyplněný
řádek červeně (email hráče, státní příslušnost atd.). V tom případě je
třeba údaje doplnit a pak kliknout na kolonku Uložit.

13. V případě zadávání hostování je potřeba vybrat družstvo a soutěž, do
které bude hráč hostovat.

14. Následně se zobrazí akce Přestup/hostování s vloženým záznamem.
V kolonce Stav je uvedeno Nová, ID zapíše org. pracovník nového klubu
do papírové žádosti.

15. Zájemci o hostování či přestup odejde email z ČBF s informacemi
o osobě, přestupu či hostování, kontaktních údajích. Zájemce údaje
zkontroluje a kliknutím na odkaz Potvrdit přestup/hostování tyto změny
odsouhlasí.

16. Hráči se zobrazí potvrzení o odeslání jeho souhlasu s přestupem či
hostováním.

17. Organizační pracovník nového klubu v záložce Přestup/hostování uvidí
změněný STAV na Potvrzená hráčem.

18. Po rozkliknutí karty uvidí pracovník sekretariátu v historii informaci o
potvrzení hráče. Kartu již nelze upravovat.

19. Organizační pracovník starého klubu obdrží informační email z ČBF o
souhlasu hráče s přestupem/hostováním a informací o 15 denní lhůtě
k vyjádření klubu s hostováním a přestupem.

20. Organizační pracovník starého klubu po přihlášení do service klikne na
záložku Klub.

21. Organizační pracovník ve vybraném klubu klikne na Funkcionáři klubu
a zkontroluje, případně zadá nové funkcionáře, kteří mají právo
odsouhlasit či zamítnout hostování či přestup.

22. Zobrazí se seznam funkcionářů, organizační pracovník do kolonky
Přidání uživatele napíše příjmení a stiskne Enter.

23. V service se zobrazí rolovací nabídka osob pro výběr k přidání do
funkcionářů. V další nabídce se vybere Funkce a výběr potvrdí tlačítkem
Přidej.

24. Organizačnímu pracovníkovi se zobrazí požadavek na přidání
funkcionáře. Tento požadavek může odvolat do doby, než bude
schválen pracovníkem sekretariátu ČBF.

25. Pracovník sekretariátu ČBF klikne na cbf, soutěže, potvrzení – kontakty
klubů.

26. Uvidí žádost o přidání nového funkcionáře s informacemi o jméně, akci,
funkci, klubu a osobě, která funkcionáře zadala. V kolonce Proveď má
možnost potvrdit nebo zamítnout.

27. Jakmile pracovník sekretariátu potvrdí žádost, požadavek zmizí ze
seznamu.

28. Funkcionář je po obnovení stránky přiřazen do kontaktů klubu. Pokud
chybí některé požadované údaje, zobrazí se zvýrazněné červené pole,
kam je možné doplnit kliknutím na příslušnou barevně označenou akci.

29. V sekci Klub - Editace kontaktů klubu lze po kliknutí na akci Údaje měnit
údaje stávajících funkcionářů. Po uložení se vpravo zobrazí původní
hodnoty.

30. Pracovníkovi sekretariátu ČBF po kliknutí na cbf – soutěže – potvrzení
(viz obrázek 25) se v kolonce Změny v kontaktech osob zobrazí seznam
žádostí o změny.

31. Po kliknutí na první sloupeček se pracovníkovi sekretariátu ČBF zobrazí
podrobnosti změn. Kliknutím na Potvrdit nebo Zamítnout se změny
propíší k uživateli nebo se zamítnou. Po kliknutí na Potvrdit a editovat
se změny propíší a stránka je přesměrována na editaci tohoto
funkcionáře pracovníkem sekretariátu ČBF.

32. Novému funkcionáři přijde email s přihlašovacími údaji a heslem do
service. Heslo se posílá, pokud ještě uživatel žádné nemá.

33. Organizační pracovník v menu „Editace kontaktů klubu“ kliknutím do
funkcionářů uvidí, jaký typ podpisu funkcionář má, a kliknutím na
Podpisy může typ podpisu nastavit.

34. Organizační pracovník v Seznamu klubů klikne na Nastavení a v
Nastavení schvalování přestupů a hostování může upravit počet
podpisů zástupců klubu, kteří jsou oprávněni k podepsání přestupu či
hostování.

35. Funkcionář (starého klubu) po obdržení přihlašovacích údajů a hesla se
přihlásí přes Servis do informačního systému ČBF.

36. Po přihlášení do service v záložce Podpis
přestupů/hostování, které jsou potvrzeny hráčem.

uvidí

seznam

37. Kliknutím na editaci se zobrazí karta hráče. Zástupce klubu, který jako
první otevře kartu hráče, vybere typ souhlasu souhlasí, souhlasí za
finanční úhradu, nesouhlasí.

38. Po uložení typu souhlasu zástupcem klubu se započítá jeho podpis, pokud má
u sebe nastaveno i pole Povinný podpis, započítá se i tento. V případě, že se
ve lhůtě do 15 dnů od odsouhlasení hráčem nepodepíše dostatečný počet
funkcionářů nebo se nepodepíší funkcionáři s povinným podpisem, bude tato
žádost o přestup/hostování zpracovávána s typem souhlasu nevyjádřili se.

39. Pro další funkcionáře ze „starého klubu“ je již výběr typu souhlasu
zablokovaný a mohou pouze podepsat (kliknutím na Uložit).

40. Organizační pracovník nového klubu si může stav přestupu/hostování
sledovat na obrazovce viz obr. 38. Po vyjádření starým klubem se Stav
změní na Potvrzená klubem.
41. Organizační pracovník může sledovat Přestup/Hostování uskutečněné
v minulosti z jeho klubu. V záložce Klub klikne na Přestup/Hostování
z klubu.

42. Po výběru sezóny a hráče se objeví karta hráče s historií změn.

