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ORGANIZAČNÍ PRACOVNÍK KLUBU
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POHÁR RYCHNOVSKA - MUŽI 

Družstva OP II.třídy startují povinně

jméno

obec

 

mobilní telefon

příjmení

ulice

Okresní přebor mužů - III. Třída

Okresní přebor mužů - IV. třída

Okresní přebor starších žáků

Datum zápisu

@

E-mail

Termín losovacího aktivu je stanoven na 9.7.2021 - místo bude upřesněno

Okresní přebor mužů - II. třída

Název klubu bude použit do Rozpisu soutěží, včetně Vámi uvedených velkých písmen, pomlček, lomítek apod. a

musí být proto zcela shodný s názvem TJ / klubu dle Stanov zaregistrovaných u KS HK či zapsaný v OR. Totéž platí

pro ID FAČR.

PŘIHLÁŠKA DO SOUTĚŽÍ ŘÍZENÝCH                                    

Termín předložení na OFS do 25. 6. 2021

ID FAČR:

OFS RYCHNOV NAD KNĚŽNOU PRO SEZÓNU 2021-2022

Jméno a příjmení předsedy klubu Adresa

Družstva a věkové kategorie

jméno trenéra

příjmení trenéra

licence:

platná do:

IČ (spolek)

Číslo registrace u KS HK Datum registrace

0 0

0 1000

0 0

0 1750

0 1250

Kompenzační 

poplatek
startovné



hlavní:

náhradní:

hlavní:

náhradní:

hlavní:

náhradní:

hlavní:

náhradní:

razítko klubu                           podpis předsedy klubu

Vyplněnou a klubem potvrzenou přihlášku zašlete na e-mail:

Frejvald Ondřej, Jůnova 63, 517 54 Vamberk  do 25. 6. 2021

datum

e-mail: info@ofsrk.cz

případně na adresu:

Požadavky na losování (ne losovací čísla):

HRACÍ DEN + ZAČÁTKY UTKÁNÍ + HRACÍ PLOCHY

Úhradu startovného provedete na účet OFS RK u ČSOB č.ú. 246619006/0300

PROHLÁŠENÍ ODDÍLU – KLUBU

Přihlašujeme se do soutěže s vědomím, že náš oddíl – klub je finančně zabezpečen tak, aby mohl celou soutěž řádně

dokončit. V případě odstoupení našich družstev ze soutěže uhradíme soupeřům prokazatelně vzniklé náklady a OFS RK

administrativní pokutu stanovenou Rozpisem soutěží pro ročník 2021–2022. Dále potvrzujeme, že naše hřiště uvedená

na přihlášce (včetně náhradních) jsou řádně zkolaudována příslušnou STK OFS a na tyto hrací plochy máme vystaveno

řádné kolaudační rozhodnutí a jsme schopni ho kdykoliv na požádání předložit řídícímu orgánu, stejně jako Organizační

řád pořadatelské služby vypracovaný pro každou hrací plochu uvedenou v přihlášce dle Rozpisu soutěží OFS 2021–2022.

Povrch hrací plochy                           

(přírodní nebo umělá tráva)

NEODEVZDANÉ PŘIHLÁŠKY V TERMÍNU POD POKUTOU  500,- Kč

Družstva a věkové kategorie

Okresní přebor mužů - II. třída

Okresní přebor starších žáků                                         

Okresní přebor mužů - III. třída   

Okresní přebor mužů - IV. třída            

Hrací den    Začátky utkání        


