
 

ČBF – oblast Jižní Čechy, event. č. 03, Máchova 108, 386 01  Strakonice 
předseda STK telefon 381 011 089 

 

P Ř I H L Á Š K A  
do oblastního přeboru v basketbalu pro sezónu 2014/2015 

Název subjektu přihlašujícího družstvo do soutěže (dále jen klub): 

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

Adresa klubu (včetně PSČ): ..............................................................................................................................................  

Forma klubu : zaškrtněte vyhovující možnost nebo doplňte (občanské sdružení, spol. s ručením omezeným, akciová 

společnost), ................................................................................................. IČ: ...............................................................   

číslo účtu: ........................................................................................................................................................................... 

www stránky: .............................................................................................. ...................................................................... 
 
Údaje o osobách uvedené v následujících odstavcích I – III klub zkontroloval a p řípadně aktualizoval na 
www.cbf.cz po přihlášení v sekci „servis“,  případně požádal detašované pracoviště ČBF o pomoc v této záležitosti . 
Klub bere na vědomí, že je povinen všechny změny osob uvedených v přihlášce hlásit bez prodlení na adresu: Detašované 
pracoviště ČBF, Máchova 108, 386 01  Strakonice (e-mail: jopava@cbf.cz) 
Změna organizačního pracovníka nebo jeho kontaktních údajů musí být ohlášena zároveň všem účastníkům příslušné 
soutěže. 

I. Statutární představitel klubu (název funkce): ... .......................................................................................................... 

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

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

II. Organizační pracovník klubu:  

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

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

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

III. Ostatní p ředstavitelé klubu oprávnění podepisovat za klub (zástupci klubu): 
Osoby uvedené v této části přihlášky jsou oprávněny podepisovat sportovně technické dokumenty jménem klubu a jsou 
zástupci klubu ve smyslu příslušných ustanovení basketbalových řádů. 

Případné další osoby oprávněné jednat jménem klubu uveďte na volném listě, který bude součástí této přihlášky. 

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

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

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

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

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

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

Klub 
a) přihlašuje do oblastního přeboru 2014/2015 na druhé straně přihlášky uvedená družstva,   
b) zabezpečí účast přihlášených družstev ve všech soutěžních zápasech v souladu s rozpisem  soutěží, 
c) bere na vědomí, že shora uvedený název klubu musí souhlasit s jeho zakládací listinou a názvem uvedeným na 

hráčských licencích všech hráčů, 
d) zabezpečí vedení družstva kvalifikovaným trenérem 
e) klub se zavazuje uhradit nejpozději do 31.7.2014 předepsaný členský příspěvek a návratný vklad do soutěže. Ten činí 
1000 Kč za družstva dospělých, 400 Kč za družstva žactva. 



 

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

Adresa haly: ............................................................................................................................................................ 

Telefon do haly: ......................................................  fax do haly: ......................................................................... 

Rozměry haly: .........................................................  Rozměry hřiště: ................................................................... 

Materiál desek: .........................................................  Druh podlahy: ..................................................................... 

Startují-li družstva pod názvem odlišným od názvu klubu, uveďte název družstva v odstavci 
„Připomínky ……..“ – viz níže. 

 

Přihlášená družstva (označ křížkem): A B C 
Muži  (nar. 31.12.1995 a starší)    
Ženy  (nar. 31.12.1995 a starší)    
Juniorky U19 (1.1.1996– 31.12.1997)     
Junioři U19  (1.1.1996 – 31.12.1997)    
Kadetky U17 (1.1.1998 – 31.12.1999)    
Kadeti U17  (1.1.1998 – 31.12.1999)    
Starší žákyně U15 (1.1.2000 – 31.12.2001)    
Starší žáci  U15 (1.1.2000 – 31.12.2001)    
Mladší žákyně U14 (1.1.2001 a mladší)    
Mladší žáci U14 (1.1.2001 a mladší)    
Starší minižáci  U13 (1.1.2002 a mladší)    
Starší minižákyně U13 (1.1.2002 a mladší)    
Mladší minižáci  U12 (1.1.2003 a mladší)    
Mladší minižákyně  U12 (1.1.2003 a mladší)    
Nejmladší minižáci  U11 (1.1.2004 a mladší)    
Nejmladší minižákyně  U11 (1.1.2004 a mladší)    
Nejmladší minižactvo U11 mix (1.1.2004 a mladší)    

 
UPOZORNĚNÍ:  
Podmínky startu ve vyšší věkové kategorii upravuje čl.18 SŘB. Start v družstvech minibasketbalu se považuje za start 
v jedné kategorii. Výjimky z v ěkových kategorií nebudou povolovány. 
V soutěžích minižactva U11 a U12 (pravděpodobně i U13) bude zhruba polovina hrací doby využita pro hry 3x3, 
bližší informace v samostatném dokumentu. 
V případě malého počtu družstev v některé kategorii budeme usilovat o nabídku spojení s některou ze sousedních 
oblastí. 
Družstva, která se budou ucházet o start v kvalifikaci o předkolo MČR v kategorii U13 nebo kvalifikace o postup na 
Národní finále v kategorii U12 a U11 označte znakem „K“. 
 
Připomínky, návrhy, náměty k systému oblastních soutěží: (případně použijte přílohu) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Přihlášky zašlete nejpozději do 16.června 2014 na adresu: 
Jiří Melzer, Staroměstská 8, 370 04  České Budějovice 
 
 
V ............................................... dne ................................... 
 
 
         razítko klubu, 
         podpisy oprávněných osob 


