PŘIHLÁŠKA do soutěží STARŠÍCH a MLADŠÍCH žáků
( soutěže ČSLH - řízené KVV pro sezonu 2016-2017 )
Název klubu bude použit do Rozpisu soutěží, včetně Vámi uvedených velkých písmen, pomlček, lomítek apod., Musí být proto zcela shodný
s názvem klubu dle Stanov klubu zaregistrovaných MV ČR či zapsaných v OR a s názvem na registračním průkazu hráčů. Totéž i čl.číslo ČSLH.

PŘESNÝ
název klubu:

Členské číslo ČSLH:

Adresa klubu :
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

Tabulka 1
Vpisují se pouze kluby, které přihlašují do soutěží všechny čtyři družstva (dvě družstva do SŽ i dvě družstva do MŽ).
Družstva zde mají povinnost k přihlášce přiložit jeden společný seznam SŽ 26+2 a jeden společný seznam MŽ 26+2 (včetně RP).
Družstva a věkové kategorie

ano
ne

(SŽ „A“)
sk. STARŚI ŽÁCI „A“ 2003-2004
„A“
(do utkání max. tři mladší hráči roč. 2005)

vklad
čl. 205
SDŘ

startovné
čl. 206
SDŘ

2 000

2000

(SŽ „B“)
sk. STARŚI ŽÁCI „B“ 2003-2004
„B“
(do utkání max. tři mladší hráči roč. 2005)

2 000

2000

(MŽ „C“)
sk. MLADŠÍ ŽÁCI „C“ 2005-2006
„C“
(do utkání max. tři mladší hráči roč. 2007)

2.000

2.000

(MŽ „D“)
sk. MLADŠÍ ŽÁCI „D“ 2005-2006
„D“
(do utkání max. tři mladší hráči roč. 2007)

2.000

2.000

jméno trenéra
a číslo trenér. průkazu

licence,
platná do

jm.

lic.

č.tr.průk.

do r.

jm.

lic.

č.tr.průk.

do r.

jm.

lic.

č.tr.průk.

do r.

jm.

lic.

č.tr.průk.

do r.

Vklady i startovné se hradí později - dle pokynů krajskému svazu pověřeného řízením dané skupiny.
Mezi týmy SŽ „A“ a SŽ „B“ je volný pohyb hráčů. Stejné pravidlo platí i mezi týmy MŽ “C“ a MŽ „D“.
V celém víkendu lze však nastoupit pouze za jeden tým. Není proto možné, aby hráč v sobotu hrál za SŽ“A“ a v neděli
za SŽ“B“ (stejné pravidlo platí mezi týmy MŽ "C" a MŽ "D").
Tabulka 2
Vpisují se kluby, které mají v kategorii SŽ pouze jedno družstvo a rovněž tak jedno družstvo v MŽ (není nutné mít obě družstva).
Kluby nemají povinnost k přihlášce do soutěží přikládat seznamy hráčů ani RP.
vklad
čl. 205
SDŘ

startovné
čl. 206
SDŘ

sk. STARŚI ŽÁCI 2003-2004
(společně s SŽ “B“)
„B“
(do utkání max. tři mladší hráči roč. 2005)

2 000

2 000

sk. MLADŠÍ ŽÁCI 2005-2006
(společně s MŽ “D“)
„D“
(do utkání max. tři mladší hráči roč. 2007)

2 000

Družstva a věkové kategorie

ano
ne

2 000

jméno trenéra
a číslo trenér. průkazu

licence,
platná do

jm.

lic.

č.tr.průk.

do r.

jm.

lic.

č.tr.průk.

do r.

Vklady i startovné se hradí později - dle pokynů krajskému svazu pověřeného řízením dané skupiny.
ORGANIZAČNÍ PRACOVNÍK KLUBU
příjmení
č.p.

ulice

jméno

titul

obec

PSČ

telefon zaměstnání

telefon byt

mobilní telefon

e-mail

fax

webové stránky

bankovní spojení

Doplňující informace k přihlášce do LSŽ „A“ a LMŽ „C“
(tabulka č.1 - pro čtyři družstva) pro sezónu 2016 – 2017
1.

Do 23.05.2016 klub předloží na územní krajský svaz dva seznamy hráčů

a)

JEDEN SPOLEČNÝ SEZNAM VŠECH STARŠÍCH ŽÁKŮ s minimálním počtem „26+2“
- všichni hráči klubu ročníků 2003 a 2004 (předkládají se RP znějící na mateřský klub) - min. 2 brankáři a min. 26 hráčů
- dívky navíc ročník 2001-2002
- z toho každý uvedený ročník je povinen zde mít svých minimálně „10+1“ hráčů (SDŘ čl. 318)
- hráče řadit v abecedním pořadí každý ročník zvlášť (nejdříve brankáře )
- seznamy se vyplňují strojem či na PC (přihláška nesplňující všechny zde uvedené body nebude přijata)

b)

JEDEN SPOLEČNÝ SEZNAM VŠECH MLADŠICH ŽÁKŮ s min. počtem „26+2“
- všichni hráči klubu ročníků 2005 a 2006 (předkládají se RP znějící na mateřský klub) - min. 2 brankáři a min. 26 hráčů
- dívky navíc ročník 2003-2004
- z toho každý uvedený ročník je povinen zde mít svých minimálně „10+1“ hráčů (SDŘ čl. 318)
- hráče řadit v abecedním pořadí každý ročník zvlášť (nejdříve brankáře)
- seznamy se vyplňují strojem či na PC (přihláška nesplňující všechny zde uvedené body nebude přijata)

2. REGISTRAČNÍ PRŮKAZY
K seznamům klub současně předkládá (na územní krajský svaz do 23.05.2016) i registrační průkazy všech uvedených hráčů, znějící
na mateřský klub (na hostování ne !). Platnost průkazů musí být minimálně do 30.9.2016 !!
3. Počet družstev
Klub předkládající "oba" seznamy je povinen postavit do soutěže všechny čtyři týmy SŽ "A", SŽ "B", MŽ "C" a MŽ "D".
Družstva SŽ „B“ startují ve společné skupině s družstvy SŽ a družstva MŽ „D“ startují ve společné skupině s družstvy MŽ,
které neměli povinnost předkládat seznamy hráčů.
4. Pohyb hráčů
Mezi týmy SŽ „A“ a SŽ „B“ je volný pohyb hráčů. Stejné pravidlo platí i mezi týmy MŽ “C“ a MŽ „D“
V celém víkendu lze však nastoupit pouze za jeden tým ! Není proto možné, aby hráč v sobotu hrál za SŽ“A“ a v neděli za SŽ“B“
(stejné pravidlo platí mezi všemi týmy SŽ "A" a SŽ "B", MŽ "C" a MŽ "D").
5. Start mladších hráčů
Do utkání lze zařadit max. tři mladší hráče, a to pouze ročník - do LSŽ 2005
(věková kategorie je od 1.1. do 31.12.)
- do LMŽ 2007
6. Územní krajský svaz ČSLH
KVV předložené seznamy i RP překontroluje a zkopíruje. Originál zůstává na územním svazu. Zkopírované seznamy a RP (každou
kategorii zvlášť a řadit dle seznamů) doručí do 01.06.2016 na jednání KM ČSLH (komplet za daný kraj dle územní příslušnosti).
Současně KVV zpracuje jednotnou přehlednou tabulku přihlášených klubů z kraje do LŽ 2016-2017.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Klub
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 2. až 4. tříd. Současně podepsaný klub potvrzuje hospodářské
zabezpečení družstev pro řádné absolvování soutěže v uvedené sezóně.
Klub bude svá domácí utkání hrát na zimním stadionu v

-- ------------------razítko klubu a podpis st.z.

datum

.

jméno a příjmení st.z. klubu

Strojem (nebo na PC) vyplněná a klubem potvrzená přihláška se předkládá na územní krajský svaz (KVV ČSLH) do 23.05.2016.
Seznam hráčů ročníku 2003-2004 a ročníku 2005.2006 (bod 1) připojují pouze ty kluby, které přihlašují čtyři družstva (rámeček č.1).

