
Přihláška do soutěží ČBF-SeČ pro sezónu 2017/2018 
  

 

A) přesný název klubu:   

 

adresa: 
 

 

IČ :                                                                                         reg. č.  u ČBF:                                   
            

B) počet přihlašovaných družstev v jednotlivých kategorií číslem. 
 

 MUŽI - SL   .….…  31.12.1998 a starší          Ženy………………….31.12.1998 a starší 

MUŽI – OP   .….…  31.12.1998 a starší 
 

U19 (junioři) NS …....1.1999 - 31.12.2000 .     U19 (juniorky) NS ….... 1.1999 - 31.12.2000       

 U17 (kadeti) NS ……1.1.2001-31.12.2002      U17 (kadetky) NS ….….1.1.2001-31.12.2002       

 U15 (žáci) NS ……... 1.1.2003-31.12.2004     U15 (žákyně) NS ……... 1.1.2003-31.12.2004      

U14 (žáci) ŽL …..…... 1.1.2004 a mladší         U45 (žákyně) ŽL …...…... 1.1.2004 a mladší   
     

U13 Starší minižáci …… 1.1.2005 a mladší     U13  Starší minižákyně …... 1.1.2005 a mladší       
    

 U12 Mladší minižáci ….. 1.1.2006 a mladší   U12  Mladší minižákyně…... 1.1.2006 a mladší     

 

U11  Nejmladší minižactvo ……….1.1.2007 a mladší         

 

Družstva kategorie U15, U17 a U17 se přihlašují do Nadregionální  soutěže  samostatnou 

přihláškou. U14 hrají pouze ŽL a přihlašují se přímo u ČBF. 

V případě, že družstvo dospělých nemá družstvo mládeže, musí klub společně s přihláškou do 

soutěže, požádat Oblastní výbor ČBF-SeČ (adresovat předsedovi OV) o udělení výjimky. 

OV ČBF-SeČ o ni rozhodne do 24. června 2017. 

  

C)   sekretář klubu (kontaktní adresa):  

 

Jméno a adresa:_____________________________________________________ 
  

tel.  zam:_____________mobil:_____________ fax: ___________________ 

  

email:__________________________ web stránky:  _______________________  

  

D) statutární orgán klubu: 

  

Jméno: _________________________________  telefon:________________ 
  

E) bankovní spojení: _____________________  č.ú.: _____________________ 

  

F) hrací plochy: s minimálními rozměry 24 x 13 m a musí plně splňovat podmínky změn 

pravidel, o kterých rozhodl výbor ČBF dne  27.4.2010 (včetně doplňujících změn). Pro hřiště 

s menšími rozměry a jakékoliv odchylky od Podmínek do zařazení do soutěží 2016/2017, 

musí klub požádat o výjimku, kterou může řídící orgán (OV ČBF-SeČ) schválit při splnění 

podmínek, které určí. 



U hřišť, která jsou po rekonstrukci nebo prošly změnami, musí klub oznámit, k jakým 

změnám došlo a STK následně rozhodne, zda schválení hřiště bude podléhat předsezónní 

kontrole nebo kontrolu provedou rozhodčí při 1. domácím utkání. 
 

Přesná adresa hřiště:        rozměry: 
 

 

 ___________________________________________________________________________ 

 

 ___________________________________________________________________________ 

 

 ___________________________________________________________________________ 
 

G) Vstupní poplatky a kauce pro sezónu 2017/18 

              vstupní poplatek do soutěže               kauce    
             za každé přihlášené družstvo           za každé přihlášené družstvo 

Dospělí                     2.000,- Kč     1.000,- Kč 

Mládež                     1.000,- Kč       500,- Kč 

Nejmladší minižactvo       500,- Kč                                                         -  
 

- Klub prohlašuje, že k řádnému dokončení soutěží má zajištěny finanční prostředky a že 

vstupní poplatky a klubové kauce budou uhrazeny na účet ČBF-SeČ do 15. června 2017. 

- Klub bude plně respektovat SŘB, Rozpis soutěží s přílohami a všechny ostatní řády 

s basketbalovými soutěžemi související. 

-  Klub  prohlašuje, že shora uvedený název a IČ souhlasí s jeho zakládací listinou a údaji na 

hráčských licencích všech hráčů. 

 - Klub prohlašuje, že uvedená  kontaktní  adresa  klubu  souhlasí  a jeho e-mailová adresa  je 

aktivní pro každodenní příjem elektronické pošty. 

- Případné pozdější přihlášky budou akceptovány pouze tehdy, bude-li to vyhovovat skladbě 

soutěže.    

- Podmínkou pro přijetí do soutěží je rovněž vyrovnání veškerých finančních pohledávek 

z minulé sezóny! 
- Přihlášky se všemi náležitostmi pošlete do 15. června 2017: 

poštou na adresu předsedy STK ČBF-SeČ:  Jan Šedivý, Herbenova 9, 400 01 Ústí nad Labem  

nebo  elektronicky (naskenovanou v PDF, opatřenou razítkem a podepsanou statutárem klubu) na 

mailovou adresu předsedy STK ČBF-SeČ:  pedro.ul@seznam.cz 

Případné úpravy přihlášených týmů provedou kluby do 5ti dnů po zveřejnění termínové listiny 

2017/18.  

 

V ______________ dne________2017    

 

 

 

podpis: statutární orgán klubu           podpis: sekretář oddílu (klubu) 
                                                   ________________________       

razítko klubu 

mailto:pedro.ul@seznam.cz

