
Praktické informace pro Registrace 2021 

 

Obdrželi jste dvě tabulky: 

- 2021-Registrace-oddilu-VZOR.xls – v této tabulce zašlete vyplněnou finální registraci 

- 2021-Pomocná pracovní tabulka.xls – v této tabulce, která není zamčená, si můžete připravit 

členskou základnu a poté ji nakopírovat do finální tabulky registrace. 

Tabulka Registrace má z důvodu dalšího zpracování zamknutou strukturu, aby nedocházelo omylem 

k narušení její konzistence a bylo umožněno bezproblémové zpracování všech registrací. Proto vám 

zasíláme pracovní tabulku, kde máte plnou volnost si členskou základnu připravit a poté nakopírovat 

do tabulky Registrace. 

 

Tabulka registrace obsahuje listy: 

Pokyny - zde najdete pokyny k vyplnění a zaslání registrace. Pokyny byly aktualizovány, čtěte je 

prosím pozorně. V případě nejasností či potřebě pomoci se obracejte na sekretariát – 

registrace@csmg.cz, 603 105 686. 

Registrace oddílu – tento list se týká informací o oddílu. Zde přibylo rozdělení kontaktních osob na 

Statutárního zástupce (má oprávnění za spolek jednat ve věci smluvní a právní povahy – např. podpis 

smlouvy či vyúčtování), Předsedu oddílu (jedná za oddíl většinou v oblasti sportovní, pokud to je 

vyžadováno) a Kontaktní osobu (jedná za oddíl v záležitostech běžné administrativy). Tyto osoby 

mohou být totožné, ale mnohdy jsou rozdílné. Prosím vyplňte zodpovědně, aby nedocházelo 

k problémům při komunikaci.  

Při této příležitosti si prosím rovněž zkontrolujte údaje na webu ČSMG, které máte uvedené u svého 

oddílu a popř. požádejte na web@csmg.cz o jejich opravu. 

Členská základna – do tohoto listu bylo opět z důvodu dotací přidáno rodné číslo. Kontaktní telefon a 

e-mail není nutné u členů do 18 let vyplňovat. Opět z důvodu dotací přibyly sloupečky u rozhodčích a 

trenérů „Aktivní v roce registrace“. Zde vyplníte „1“ (pokud ano) u těch TR a RO, kteří se boudou 

aktivně a prokazatelně účastnit v roce 2021 činnosti či její organizace (alespoň v minimálním 

rozsahu).  

Sloupeček „TISK žádosti o vystavení průkazu“ slouží k přenesení dat do žádosti na listu „Žádost o 

průkaz – X“. Pokud v této buňce zadáte „x“, pak se údaje o členovi z daného řádku přenesou na list 

žádosti a vy si ji můžete rovnou vytisknout. Takto může být „x“ označen vždy pouze jeden řádek, 

nelze tisk provést hromadně. 

Žádost o průkaz – X – žádost o vytavení průkazu, kam se automatizovaně přenáší údaje vyznačeného 

člena z listu „Členská základna“.  

Žádost o průkaz – BLANK – prázdná žádost o vytavení průkazu, kterou si mžete vyplnit ručně. 
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Vyplnění členské základny: 

Při vyplnění členské základny dbejte prosím na správnost a konzistenci dat: 

- Jméno a příjmení – vypisujte vždy první písmeno velké, další malá, dbejte na správnost jména 

(překlepy, záměna písmen, apod.). Dbejte také, aby před jménem nebyla omylem mezera.  

- Třídy RO a TR vypisujte vždy dle vzoru v pokynech – např. správně III. nesprávně III (bez 

tečky), iii (malými písmeny), 3 (arabskou číslicí) apod. 

- Pokud do tabulky data kopírujete, vkládejte je prosím bez formátování, tj. aby se nevložil jiný 

font, barva či jeho velikost.  

 
 

 
 

Pro vložení kopírovaného textu bez formátování použijte funkci „Vložit hodnoty“ – klikněte 

pravým tlačítkem myši a z kontextové nabídky vyberte ikonku „Hodnoty“. 
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Uzamčení a odeslání registrace: 

Po vložení všech dat a jejich kontrole proveďte uzamčení souboru heslem, které vám bylo přiděleno 

(stejné jako v předchozích letech). 

To provedete v nabídce menu Soubor – Informace – Oprávnění – Zašifrovat pomocí hesla.  

 

Nezapomeňte v názvu souboru nahradit „VZOR“ názvem vašeho oddílu! 

List Registrace oddílu po vyplnění členské základny vytiskněte, opatřete podpisem a razítkem a 

kvalitně oskenovaný (ne ofocený mobilem) ve formátu PDF zašlete spolu s registrací. Název souboru 

tohoto skenu bude „2021-Registrace-podpis-ODDÍL.pdf“, kdy za ODDÍL dáte název svého oddílu. 

Oba soubory – XLS tabulku registrace a podepsanou oskenovanou registraci oddílu v PDF zašlete na 

e-mailovou adresu registrace@csmg.cz 

Sekretariát vám potvrdí přijetí mailu a po zpracování a kontrole registrací vám bude v únoru zasláno 

potvrzení registrovaných členů. 

V interní sekci na webu ČSMG budou zveřejněny tabulky se zaregistrovanými závodnicemi, aktivními 

sportovci, trenéry a rozhodčími s údaji: Jméno, Rok narození, Oddíl, Zařazení/Třída. Dále bude 

zveřejněna tabulka hostování a ostaršení a tabulka držitelek licencí FIG. 

Pokud budete zasílat žádosti o vystavení zataveného průkazu, můžete tak učinit „klasicky“ v papírové 

formě, nebo elektronicky, jak je uvedeno v pokynech v tabulce registrace. 

 

V případě nejasností či potřebě pomoci se obracejte na sekretariát:  

e-mail: registrace@csmg.cz, telefon:  603 105 686. 
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