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P Ř I H L Á Š K A
do vrcholných soutěží 2015/2016

Oddíl národní házené:
(čitelný a úplný název oddílu)

p  ř  i  h  l  a  š  u  j  e
družstvo do 1. ligy mužů, do 1. ligy žen, do 2. ligy mužů, do 2. ligy žen

(nehodící se škrtněte)

trenérem je:  telefon:

adresa:

a zavazuje se, že bude řádně plnit povinnosti, vyplývající z účasti ve vrcholných soutěžích soutěžního
ročníku 2015/2016 dle „Propozic vrcholných soutěží dospělých 2015/16" a z účasti v 42. r. Českého
poháru, dle „Propozic 42. ročníku Českého poháru dospělých“.
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………......................................................................................................................................................................................................

Náš oddíl má ve stejné kategorii i družstvo "B"* ANO    x NE
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………......................................................................................................................................................................................................

Oddíl zajišťuje pro družstvo přihlášené na základě této přihlášky rozhodčího (dle Propozic vrcholných
soutěží 2015/2016 odd. B technická ustanovení):

Rozhodčí:  telefon
(jméno a příjmení)

Adresa:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………......................................................................................................................................................................................................

V  dne

razítko a podpis oddílu NH razítko a podpis právního subjektu oddílu NH
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………......................................................................................................................................................................................................

Prohlášení rozhodčího:
Se zařazením na přihlášku výše uvedeného družstva souhlasím a prohlašuji, že nejsem vědomě uveden na
přihlášce jiného družstva.

(podpis rozhodčího)
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Údaje pro ligový adresář:

Povrch hřiště: tel. na hřiště:

Barvy dresů:

Stanovené začátky utkání na našem hřišti v neděli:

při dvoukole v sobotu: v neděli:
(vždy odpoledne) (vždy dopoledne)

v play-off v sobotu: v neděli:
(vždy odpoledne) (vždy dopoledne)

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………......................................................................................................................................................................................................

Organizační pracovník oddílu:

Celé jméno: Adresa:

PSČ:

Telefon (mobil):  e-mail:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………......................................................................................................................................................................................................

Popis cesty na hřiště
(stručně směr ze stanice veřejné dopravy na hřiště, dostupnost pro individuální dopravu)

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………......................................................................................................................................................................................................

Náhradní hřiště - viz Propozice čl. A/9 (pro oddíly s hřištěm s přírodním povrchem)

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………......................................................................................................................................................................................................

Poznámka: v případě hřiště s umělým povrchem prosím upřesněte podmínky pro používání:

Zákaz vstupu v: obuvi s kolíky* ANO    x NE pozn.:

turfech* ANO    x  NE pozn.:

obuvi s barvící podrážkou* ANO    x NE pozn.:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………......................................................................................................................................................................................................

VETACE rozhodčího* ANO      x      NE
                                                                                  Jméno a příjmení rozhodčího

*(Nehodící se škrtněne)
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………......................................................................................................................................................................................................

!!! KONEČNÝ TERMÍN PRO PODÁNÍ PŘIHLÁŠKY JE 22. 6. 2015 !!!

STK SNH upozorňuje všechny přihlášená družstva, že dle ustanovení čl. B/3/d Propozic
vrcholných soutěží 2015/2016 je každý účastník těchto vrcholných soutěží automaticky i

účastníkem 42. ročníku Českého poháru dospělých.
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