
 

 

Tiskněte oboustranně na jeden list A4 ! 

 

PŘIHLÁŠKA DRUŽSTVA DO SOUTĚŽÍ ŘÍZENÝCH  STČ ČBF V SEZÓNĚ 2022/2023 
(je přílohou přihlášky klubu a vyplňuje se samostatně za každé družstvo): 

 

Klub  .........................................................................................................................................................................   

přihlašuje do soutěže družstvo v kategorii a soutěži (vyznačte křížkem dle předtisku): 

 

□ SBL. muži                       □ OP. muži                            □ SBL. ženy                             

 

□ Mladší žákyně U14 (2009)      □ Mladší žáci U14 (2009)    

     

□ Starší minižáci U13 (2010)        □ Starší minižákyně U13 (2010)                      
 

 

□ Mladší minižáci U12 (2011)                              □ Mladší minižákyně U12 (2011)      

 

 

□ Nejmladší minižactvo U11B (2012)    □ Nejmladší minižactvo U11G (2012) □ Nejmladší minižactvo U11MIX 

(2012)        

 

které bude vystupovat pod názvem (podléhá schválení řídícího orgánu) ..................................................................  

(při žádosti o stanovení názvu družstva věnujte pozornost znění čl. 5, odst. 8 SŘB) 

VII. Trenér družstva (aktualizace údajů o trenérovi a jeho asistentech, viz úvod k bodům I – III přihlášky klubu) 

Titul, příjmení a jméno:  .......................................  ................  Datum narození  ........................................................  

e-mail:  ..................................................................  ................  Podpisový vzor  ........................................................  

 

VIII. 1. asistent trenéra 

Titul, příjmení a jméno:  .......................................  ................  Datum narození  ........................................................  

e-mail:  ..................................................................  ................  Podpisový vzor  ........................................................  

 

IX. asistenti trenéra 

Titul, příjmení a jméno:  .......................................  ................  Datum narození  ........................................................  

e-mail:  ..................................................................  ................  Podpisový vzor  ........................................................  

Titul, příjmení a jméno:  .......................................  ................  Datum narození  ........................................................  

e-mail:  ..................................................................  ................  Podpisový vzor  ........................................................  

 

X. Pevně stanovené začátky zápasů (nepovinně) - je-li uvedeno, odpadá povinnost zasílání hlášenek k zápasům 

soupeři, rozhodčím, komisaři i řídícímu svazu, změna pevně stanoveného začátku je možná hlášenkou při dodržení 

ustanovení čl. 24, odst. 1 SŘB – (mimo jiné nejpozději 10 dnů před stanoveným termínem) *) nehodící se škrtněte  

*) a) Klub udává, že domácí zápasy tohoto družstva bude hrát na hřišti uvedeném v bodu IV a)  přihlášky klubu: 

v sobotu v .................., v neděli v .................., ve všední den (nepovinně) v ............... hodin .             

Pozn: Hraje-li družstvo na jiném hřišti, než je uvedeno v přihlášce klubu v bodě IVa), uvede údaje o něm v této části 

přihlášky. 



 

 

*) b) Soutěž bude hrána v hale - tělocvičně (název):  .............................................................................................   

Adresa:  .................................................................  ....................................................................................................  

 

  

 

XI. Organizační pracovník družstva (vyplňujte jen v případech, kdy není shodný s organizačním pracovníkem  

klubu): 

Titul, příjmení a jméno:  .......................................  ................  Datum narození  ........................................................  

Adresa:  .................................................................  ................ Telefon  ......................................................................  

e-mail:  ..................................................................  ................  Podpisový vzor  ........................................................  

 

 

V ................................…………...... dne ...................  2022 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                         ....................................................... 

            razítko klubu                                                                             podpis(y) oprávněných osob 

 

 

 

Řádně a úplně vyplněné přihlášky družstev se odesílají spolu s dokladem o zaplacení členského příspěvku nejpozději 

do 20. června 2022 na adresu nebo e-mail: 

 

 

 

Lucie Vetorová  

Jeronýmova 791, Kolín 280 02  

 

stk.stc@cz.basketball 


