PŘIHLÁŠKA DO SOUTĚŽÍ KVV ČSLH Olomouckého kraje
PRO SEZÓNU 2016 - 2017
Název klubu bude použit do Rozpisu soutěží, včetně Vámi uvedených velkých písmen, pomlček, lomítek apod. a musí být proto zcela
shodný s názvem klubu dle Stanov klubu zaregistrovaných MV ČR či zapsaných v OR a s názvem na registračním průkazu RP hráčů.
Totéž i čl. číslo ČSLH.

PŘESNÝ
název klubu:

Členské číslo ČSLH:

Adresa klubu/oddílu:
ulice

č. p.

PSČ

obec

IČO (občanské sdružení, spolek)
Číslo

IČO (a.s., s.r.o.)

Datum registrace

Číslo

Den zápisu

Jméno

mobilní telefon

e-mail

Předseda klubu
Příjmení

Družstva a věkové kategorie

ano /
ne

Krajská liga mužů (KLM), roč. 1996 a starší
Krajská liga juniorů (KLJ), roč. 1997, 1998,1999
Krajská liga dorostu (KLD), roč. 2000, 2001, 2002
Krajská liga přípravek 2007, I. část – minihokej
Krajská liga přípravek 2007, II. část – celé hřiště
Minihokej 2008, minihokej

/

Minihokej 2009, minihokej

vklad
čl. 205
SDŘ

startovné
čl. 206
SDŘ

15 000

3 000

6 000

2 000

6 000

2 000

2 000

á 500

2 000

á 500

2 000

á 500

jméno trenéra
a číslo TRE průkazu

licence

jm.

lic.

č.tr.průk.

platná do

jm.

lic.

č.tr.průk.

platná do

jm.

lic.

č.tr.průk.

platná do

jm.

lic.

č.tr.průk.

platná do

jm.

lic.

č.tr.průk.

do r.

jm.

lic.
platná do

č.tr.průk.

Poznámka: Startovné a vklady se hradí součtově, územně, dle celkově přihlášených družstev v jednotlivých
krajských soutěžích
ORGANIZAĆNI PRACOVNÍK/SEKRETÁŘ KLUBU/ODDÍLU
příjmení
č. p.

Ulice

jméno

titul

obec

PSČ

telefon zaměstnání

telefon byt

mobilní telefon

e-mail

fax

webové stránky

bankovní spojení

Podmínky a pokyny k přihláškám do soutěží 2016 - 2017
KL mužů, juniorů
a dorostu

hrací systémy jsou v kompetenci KVV ČSLH.

MO 2009 OLK
minihokej
počet hráčů
systém
hrací doba
povinnost

MO 2008 OLK
minihokej
počet hráčů
systém
hrací doba
povinnost

4 na 4, min. počet hráčů je 9 (8 + 1), v případě více hráčů postavit týmy „B“,
hraje se v obou krajních třetinách
turnajový systém, bude upřesněno v návaznosti na počty přihlášených týmů
3 x 15´ hrubý čas, letmé“ střídání po 60 sec
týmy nastupují s rozlišujícími páskami, hraje se s modrými odlehčenými kotouči,
start starších hráčů není povolen

3 na 3, min. počet hráčů je 7 ( 6+1 ), v případě více hráčů postavit týmy „B“,
hraje se v obou krajních třetinách
turnajový systém, bude upřesněno v návaznosti na počty přihlášených týmů
3 x 15´ hrubý čas „letmé střídání“ po 60 sec
týmy nastupují s rozlišujícími páskami, start starších hráčů není povolen

KLP 2007 OLK
I. část – do prosince minihokej (dle pravidel minihokeje)
počet hráčů
3 na 3, min. počet hráčů je 7 ( 6+1 ), v případě více hráčů postavit týmy „B“,
hraje se v obou krajních třetinách
systém
turnajový systém, bude upřesněno v návaznosti na počty přihlášených týmů (září – prosinec)
hrací doba
3 x 15´ hrubý čas „letmé střídání“ po 60 sec
povinnost
týmy nastupují s rozlišovacími páskami, start starších hráčů není povolen
II. část – od ledna na celé hřiště (dle Pravidel ČSLH)
počet hráčů
5 na 5, min. počty 11 (10 + 1), za udělený trest se provádí trestné střílení
systém
dlouhodobá soutěž (leden – březen), celé hřiště
hrací doba
3 x 15´ čistý čas, start starších hráčů není povolen
Varianta navíc Je na řídícím KVV, zda se soutěž celá bude hrát dle pravidel minihokeje (ve třetinách),
či pouze do prosince (tak jak je to, dle I. a II. části)

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Klub/oddíl
se zavazuje, že bude plnit povinnosti, dle Soutěžního řádu, Pravidel LH a Rozpisu soutěží a bere na
vědomí sankce, které z neplnění těchto povinností vyplývají. Dále se zavazuje, že nebude vést a
zveřejňovat (na webu, v tisku, ve vývěskách apod.) tabulky kategorií hráčů ročníků 2007 a mladších.
Současně podepsaný klub/oddíl potvrzuje hospodářské zabezpečení družstev pro řádné absolvování
soutěže v uvedené sezóně.
Klub bude svá domácí utkání hrát na zimním stadionu v (ve)

-- ------------------razítko klubu, oddílu

.

-------------------datum

podpis předsedy klubu, oddílu

Čitelně vyplněnou a klubem/oddílem potvrzenou přihlášku zašlete na KVV ČSLH OLK na adresu:
KVV ČSLH Olomouckého kraje, Na Střelnici 1337/41, 779 00 Olomouc

Uzávěrka přihlášek – do 31. května 2016

