FOTBALOVÁ ASOCIACE ČESKÉ REPUBLIKY
Okresní fotbalový svaz Bruntál
Zahradní 1, 79201 Bruntál

Přihláška
Závazně přihlašujeme do soutěží OFS Bruntál pro SR 2014/2015 níže uvedený počet družstev:
Název klubu – Dle Stanov:

...……………………………………… Evidenční číslo FAČR:

Adresa: ……………………………………………………………
Družstvo A,B,C Soutěž Hrací den

Hodina

Požad.číslo
(náhr.číslo)

……………….………..…

Telefon : ……………………………………….……
Hlavní hřiště
(povrch)

Náhr. hřiště
(povrch)

Poznámka
(vlastní–pronájem)

Muži
Muži

Dorost
10+1
Dorost
7+1
Žáci
starší
(10 + 1)
Žáci
starší
(7 + 1)
Žáci
mladší
(7 + 1)
Přípravka
starší
(5 + 1)
Přípravka
mladší
(5 + 1)
Předseda klubu:

Sekretář klubu:

Jméno: ….…………………………………….…….

Jméno: ………………………………………………

Adresa: ……………………………………..….……

Adresa: …………………………………………......

……………………………………………….……….

…………………………………………………...……

TB: …………………….…..TZ: ….…………………

TB: …………………...….TZ: ……………….……..

MOBIL: ………………………………………………..

MOBIL:……………………………………..………..

Adresa pro zasílání korespondence: ........................................................................................................................
E- mail pro zasílání korespondence: .........................................................................................................................

Dále uveďte:
- bankovní spojení klubu – číslo účtu: .…………………………………………………………….………….………
-

požadavek na zaslání Rozpisu soutěží OFS pro SR 2014/2015 – počet kusů : ……………………………
Cena za RS OFS (80,- Kč) bude odečtena ze soutěžní zálohy klubu.

-

vetace rozhodčích - podzim (max.2): …………………………………………..………………………………….

Organizační a finanční záležitosti:
a) V případě, že se některé závazně přihlášené družstvo ze soutěže odhlásí nebo bude v průběhu SR
2014/2015 vyloučeno, je klub povinen uhradit řídícímu orgánu soutěží OFS Bruntál pořádkovou pokutu ve
výši:
- za družstvo dospělých ..…………………...……………………........................................ 5.000,- Kč
- za družstvo dorostu..…..…………………..………………………………………………….. 3.000,- Kč
- za družstvo žáků a přípravek…………………………………………………………………. 1.000,- Kč

Prohlášení klubu:
Závazně prohlašujeme, že:
a) se přihlašujeme do soutěže s vědomím, že náš klub je dostatečně finančně zajištěn tak, aby mohl soutěž
dokončit. V případě, že ze soutěže odstoupíme, poneseme následky dle RS OFS. Jsme si vědomi toho, že
OFS nepřebírá žádné závazky za nesolventní kluby. Potvrzujeme, že hlavní a náhradní hřiště odpovídá
ustanovením Souboru předpisů FAČR, Pravidlům fotbalu a RS OFS
b) nejpozději do 13. 8. 2014 provedeme úhradu nedoplatku soutěžní zálohy ze SR 2013/2014
c) nejpozději do 13. 8. 2014 složíme soutěžní zálohu na SR 2014/2015, z které budou hrazeny poplatky,
které bude mít klub za povinnost uhradit dle RS OFS v minimální výši:
700,- Kč za klub, který má v soutěžích družstvo dospělých
300,- Kč za za každé družstvo mládeže
Dále pak vloží každý oddíl startovné ve výši 300,- Kč.
d) Zavazujeme se, že všechna naše přihlášena družstva do soutěží OFS, budou vystupovat fair-play
v mistrovských utkáních a funkcionáři klubu budou plnit veškeré povinnosti v souladu s platným Souborem
předpisů FAČR, Pravidly fotbalu a RS OFS.
Soutěžní záloha pro SR 2014/2015 bude vybrána a vyúčtována dle „Směrnice o vyúčtování soutěžní zálohy“.

Řádně vyplněnou přihlášku, ověřenou razítkem TJ s podpisy dvou odpovědných funkcionářů TJ a razítkem
fotbalového oddílu s podpisy dvou odpovědných funkcionářů fotbalového oddílu nebo v případě samostatného
fotbalového klubu jen razítkem s podpisy dvou odpovědných funkcionářů fotbalového klubu, odevzdejte bez ohledu
na postupy či sestupy ze soutěží a to osobně, naskenovanou e-mailem nebo poštou

nejpozději do 30. června 2014
na sekretariát Okresního fotbalového svazu Bruntál, Zahradní 1, 792 01 Bruntál.
Na pozdější dodání nebude brán zřetel!!!!!

V ………………………... dne ………………………

……………….
Předseda TJ

.………………
člen VV TJ

…………………..
předseda FK

.…………….…
člen VV FK

…….............….
Pronajímatel hřiště

