Malá kopaná Třinec – přihláška – kalendářní rok 2012
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Startovné pro rok 2012 činí 5000 Kč za mužstvo. Současně bude vybírána také záloha 2000 Kč, která bude
použita na sankce v případě, že mužstvo nenastoupí k zápasu nebo se dopustí jiného přestupku proti
pravidlům. Za nenastoupení k zápasu se považuje situace, kdy mužstvo nemá na hřišti k dispozici 5 hráčů
uvedených na soupisce (4 v poli + brankář) do 5 min. po uplynutí řádného termínu pro zahájení utkání.
V případě 1. kontumace se ze zálohy srazí částka 500 Kč, v případě 2. kontumace částka 1500 Kč. V případě
3. kontumace bude mužstvo vyřazeno ze soutěže bez nároku na jakékoli vrácení startovného či vratné zálohy
a veškeré jeho výsledky budou anulovány.
Případné změny v kontaktních údajích je zapotřebí prokazatelně oznámit organizátorům s dostatečným
předstihem na e-mail z.scigel@gmail.com. Informace odeslané na neaktuální tel. číslo či e-mail, kdy změna
nebyla nahlášena alespoň 3 dny před odesláním informací, se považují za doručené a vůči danému družstvu
lze uplatnit postih podle pravidel či organizační směrnice.
Upozornění:
Všechna mužstva jsou povinna dodržovat pravidla soutěže a provozní řád hřiště. V areálu je zejména
zakázáno požívat alkohol či jiné omamné látky a kouřit. Povolenou obuví je halová obuv, gumotextilní
kopačky a kopačky „turfy“. Soutěže se jednotlivá mužstva účastní na vlastní nebezpečí. Pořadatelé neručí
za ukončení nájemní smlouvy na hřiště v případě, že některé z mužstev poruší provozní řád hřiště.
Prohlášení:
Jako kapitán mužstva prohlašuji, že se soutěže účastníme na vlastní nebezpečí. Prohlašuji, že se vzdáváme
jakýchkoli nároků na úhradu v případě smrti, úrazu či poškození majetku, které se mohou vyskytnout nebo
vzejít z účasti v této soutěži. Jsme si vědomi případných rizik a nebudeme vůči pořadatelům uplatňovat
žádné nároky, což stvrzuji podpisem této přihlášky.

V Třinci dne .....................................

Podpis kapitána: ..................................................

