Přihláška do ligy SČOŠS
a Českého poháru UŠO na sezónu 2009/2010
CHCI POSÍLAT ŠIPKAŘE - startovné za družstvo bude 1200,- Kč
Název klubu: …………………………………………………........

IČO: …………………….......

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

DIČ: …………………….......

Pokud je registrován u MV
Pokud je registrován u MV

Název družstva:
Hrací místo - název provozovny: ………………………………………………………
Adresa provozovny: ……………………………………………………………………
Registrační číslo šipkového přístroje: ………………….
Krajský řídící orgán: Severočeský oblastní šipkový svaz, Moskevská 5/5, 434 01 Most

PŘEDSEDA KLUBU: (musí být registrovaným hráčem, který má zaplaceno)
Musí být uveden, v případě že ho nemáte je nutno si ho zvolit - jediná osoba, která může dle stanov hlasovat na
konferenci SČOŠS !!!
Příjmení
Jméno
Rodné číslo
Adresa
Telefon

1. KAPITÁN DRUŽSTVA:
Příjmení

Jméno

Rodné číslo

Doručovací adresa včetně PSČ a e-mailu

Telefon

SOUPISKA DRUŽSTVA:
Všechny kolonky pečlivě vyplňte! Předsedu klubu uveďte do soupisky pouze v družstvu, ve kterém hraje.
Nový hráč musí mít vždy vyplněnou přihlášku hráče a přiložit fotografii a 50,- Kč na registrační průkaz.
Poř.
Příjmení
Jméno
Rodné nebo
Adresa
Telefon
č.
registrační číslo

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
V… ………………..

družstvo:

dne: ………… Podpis předsedy klubu: ……………………….

kauce:

Podpis kapitána družstva: …………………….
hráči:
průkazky:
celkem:

Otočte a naleznete odhlášku z Českého poháru a další důležité informace !

Odhláška z Českého poháru UŠO 2009/2010

(VYPLNÍ POUZE DRUŽSTVO, KTERÉ SE NECHCE ZÚČASTNIT - připomínám, že se jedná o max. 5 utkání za sezónu)

Družstvo……………………………………………………………….
se v sezóně 2009/2010 NEZÚČASTNÍ Českého poháru družstev.
V……………………….. Dne:……………………….. Podpis kapitána:……………...………
Letos se bude Český pohár losovat v průběhu srpna společně s ligou a los 1. kola bude rozesílán společně s losem
ligy. Další kola naleznete opět na www.sipky.org.
Letos se nebude pohár odhlašovat SMS. Odhlásit družstvo lze pouze do 31.7.2009. Na odhlášky došlé po tomto
termínu nebude brán zřetel. Při nenastoupení k utkání se bude postupovat dle pravidel.

INFORMACE SČOŠS
ÚŘEDNÍ DNY SČOŠS:

Pondělí 8.00-11.30 a 12.00-17.30
Čtvrtek 8.00-11.30 a 12.00-15.30

Prosím o dodržování! Ostatní dny Vám nemusí být poskytnuty požadované služby či informace.
TELEFON: 777 552 800
E-MAIL: scoss@sipkovysvaz.cz
INTERNET: www.sipky.org
ADRESA:

SČOŠS - šipkový svaz
Moskevská 5/5
434 01 MOST

LETNÍ PŘESTUPNÍ TERMÍN: Je od 1.6 do 10.6. s platností od 1.7. Poplatek 200,- Kč a řádně
vyplněný a podepsaný přestupní lístek. (zimní přestupní termín bude od 1.12 do 10.12. s platností
od 1.1.)
PŘIHLÁŠKA DRUŽSTVA: Do 30. 6. 2009 na řádně vyplněném formuláři na sezónu 2009/2010.
Poplatek za družstvo činí 1000,- Kč. V případě, že chcete zasílat časopis Šipkař je startovné 1200,Kč. Registrační známka pro hráče 400,- Kč (POZOR změna). Kauce ve výši 600,- Kč se převede
z minulého ročníku. Nová družstva a družstva, kterým byla provedena srážka z kauce ji musí
doplatit. Nový hráč musí mít vyplněnou přihlášku hráče s fotografií podepsanou z druhé strany a
50,- Kč na registrační průkaz.
ZMĚNA NÁZVU: Od 1.6. do 10.8. se změna neplatí, je nutno vyplnit Ohlášení změny a k tomu
přiložit Hlasovací protokol a Prezenční listinu. Mimo tento termín je změna zpoplatněna (300,- Kč).
ZMĚNA HRACÍHO MÍSTA: Od 1.6. do 10.8. se změna neplatí, je nutno vyplnit formulář Ohlášení
změny, KTERÝ MUSÍ PODEPSAT PŮVODNÍ PROVOZOVATEL ŠIPKOVÉHO PŘÍSTROJE a k tomu přiložit
Hlasovací protokol a Prezenční listinu. Mimo tento termín je změna zpoplatněna (300,- Kč).
DOVOLENÁ na SČOŠS:

20. - 31. 7. 2009

