
SOUPISKA DRUŽSTVA
PRO VRCHOLNÉ AKCE MLÁDEŽE, POŘÁDANÉ SNH

KATEGORIE AKCE
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číslo reg. příjmení a jméno datum narození číslo OP zdr. pojištovna trenérská třída

v dne 2011

razítko oddílu / klubu
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podpis předsedy oddílu / klubu podpis jednatele oddílu / klubu

ASISTENT TRENÉRA  

VEDOUCÍ  

Potvrzujeme tímto, že všechny uvedené údaje jsou pravdivé a odpovídají skutečnosti. Přebíráme rovněž veškerou zodpovědnost v případě zjištění nepravdivých informací, včetně následujících 

postihů.

zdravotní 
pojištovna

datum lékařské 
prohlídky

TRENÉR  

ASISTENT TRENÉRA  

datum narození číslo OP

ODDÍL / KLUB ( přesný název )

číslo hráče

číslo reg. příjmení a jméno



AKCE KATEGORIE

MČR  /  PČR  /  ZHP 2011

  jméno hráčky - hráče č.hráčky(če) název oddílu

 1.

 2.

 3.

  jméno hráčky - hráče č.hráčky(če) název oddílu

 1.

 2.

 3.

  jméno hráčky - hráče č.hráčky(če) název oddílu

 1.

 2.

 3.

  příjmení, jméno podpis oddíl

Hodnocení hráček a hráčů

Hodnocení předejte včas, podle pokynů ředitele akce.

Nehodnotí se hráčky a hráči vlastního družstva !!!
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Tabulka pro hodnocení brankářek a brankářů

Tabulka pro hodnocení hráček a hráčů v obraně

Tabulka pro hodnocení útočnic a útočníků

Hodnotil

Každý hodnotící uvede 3 nejlepší hráčky nebo hráče (v brance, obraně, útoku), které sestaví do pořadí 1 - 3 - nehodnotí se hráčky a hráči 

vlastního družstva. Podle tohoto pořadí bude každá hráčka nebo hráč hodnocen body 3 - 2 - 1. Podle počtu bodů u jednotlivých hráček nebo 

hráčů bude vyhodnocena nejlepší brankářka - brankář, hráčka - hráč v obraně, útočnice - útočník. Hodnotí se celková prezentace hráče/ky - 

herní projev, chování, vystupování, komunikace, celkový přínos pro kolektiv - vstřelené branky nejsou podkladem pro hodnocení. Při shodném 

počtu bodů rozhoduje větší počet lepších hodnocení, nerozhodne-li ani toto kritérium, rozhodne ředitel akce.


