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1. OKRESNÍ KONFERENCE
V příloze je zápis z okresní konference.
2. VÝSLEDKY OKRESNÍCH SOUTĚŽÍ
Výsledky dlouhodobých soutěží jsou platné a schválené.
3. UDĚLENÉ POKUTY V SEZÓNĚ 10/11
STK neuděluje žádnou pokutu. Poukazuje především na odhlášení některých týmů z OP2 a podezření na nehraní
některých zápisů.
4. OKRESNÍ ŽEBŘÍČKY
V příloze najdete okresní žebříčky pro sezónu 10/11, které budete potřebovat ke správnému sestavení soupisek (až
v září). Pokud je hráč zařazen na krajském i okresním žebříčku, vždy má krajský žebříček přednost.
5. PŘESTUPNÍ TERMÍNY
Přestup může podat každý hráč kdykoli během roku s výjimkou období od 15. února do 14. května vč
6. POPLATKY
Registrace - 200 Kč dospělí, 100 mládež, 30 ostatní (zaplaceno do 31.7.2011)
Přestupní poplatky: 300 Kč dospělí, 200 Kč mládež (vyřizuje příslušný svaz)
Startovné OP1 - 500 Kč na mužstvo, startovné OP2 - 200 Kč, žákovská liga zdarma (zaplaceno do 31.7.2011)
Kategorie mládeže pro sezónu 2011/2012
Rok narození:
Dorost
Starší žáci
Mladší žáci

94-96
97-98
99 a mladší

7.PŘIHLÁŠKA DO OKRESNÍCH SOUTĚŽÍ
V příloze je formulář přihlášky do okresních soutěží. Vyplněný formulář pošlete do 31.7. Přiložte také potvrzení
o zaplacení startovného, vše stačí elektronicky.
Právo účasti v OP I.třídy pro sezónu 2011/2012 mají tato družstva:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Sokol Morkovice B
TJ Rymice
OÚ Lubná A
OÚ Lubná B
TJ Holešov B
SK Spartak Hulín C
SK Spartak Hulín D
TJ Bystřice C
TJ Bystřice D
TJ Osíčko A
KST Količín
Roštín

8. EVIDENČNÍ SEZNAMY, ZAPLACENÍ REGISTRAČNÍCH POPLATKŮ
Evidenční seznamy hráčů udělá STK v aplikaci za celý okres. Vyplníte jen tiskopis se souhlasem s užíváním
osobních údajů všech hráčů, přiložený formulář si můžete dle své libosti upravit, ale musí tam zůstat jasný
souhlas s používáním osobních údajů a rodného čísla, jména hráčů, jejich RČ a jejich vlastnoruční podpisy.
V elektronické aplikaci se budou muset však dotáhnout fota jednotlivých hráčů – každý člen tak bude mít jen
elektronický průkaz. Fota hráčů necháme na pozdější dobu, až bude jasné jak se situace dořeší. Až vyhotovím
seznamy dám informaci, kolik má každý tým zaplatit za registrace. Zaplacení v hotovosti na ČSTV Kroměříž
(Vrchlického 2899, 767 01 Kroměříž) nebo na účet 7802506734/0600 var.symbol 34. Původní registrační
formuláře již tedy neexistují.

9. SOUPISKY
Termín pro zaslání soupisek družstev hrajících v okresních soutěžích dospělých i mládeže je v září, termín bude
upřesněn v druhém zpravodaji. Podmínkou pro zařazení hráče na soupisku je zaplacení registračního poplatku.
Dvě vyhotovení každé soupisky zašlete na adresu předsedy STK. Při sestavování soupisek je nutno dodržet SŘ,
zejména nasazení žebříčku. Pokud mají týmy již rozhodnuto o soupiskách, doporučuji poslat v jedné poště
spolu s „eviďáky“ a přihlášky do soutěží.
10. NOVÝ SOUTĚŽNÍ ŘÁD
Apelujeme na podrobném prostudování nového soutěžního, registračního a přestupního řádu, je v přílohách
zpravodaje.
11. PLATNÝ SEZNAM SCHVÁLENÝCH POTAHŮ PRO OKRES KROMĚŽÍŽ PRO SEZÓNU 2011/2012
V příloze zpravodaje je seznam chválených potahů, vzhledem již probíhajícím přípravám na novou sezónu,
tento seznam bude platný po celou dobu konání okresních soutěží (bez odhledu na nové seznamy z nich by
nějaký materiál vypadnul)
Přílohy:
Rozpis okresních soutěží
Zápis o okresní konferenci
Formulář „evidenčního seznamu“ = souhlasy se zpracováním osobních údajů
Formulář soupisky
Přihláška do okresních soutěží
Nový soutěžního řádu (přestupní řád, registrační řád)
Žebříčky dospělých pro sezónu 2010/2011
Formulář registračního (přestupního) formuláře
Seznam povolených potahů

