Fotbalová asociace České republiky
MĚSTSKÝ FOTBALOVÝ SVAZ BRNO
Vídeňská 9, 639 00 Brno
Tel.: 542 212 675

E-mail: stkmefs@seznam.cz

P ř i h l á š k a d o s o u t ě ž í M ě F S B r n o 2017/2018
I.

Název klubu (podle platných stanov): ……………………………...…..………………………

II.

Číslo klubu (sedmimístné): ….…..……………………………………………………………...

III. Údaje o areálech, které klub hodlá využívat v soutěžních utkáních MěFS:
Areál (obec, ulice)
Počet hracích
Povrch hracích
Řád pořadatel. služby
ploch v areálu
ploch v areálu
schválen
ANO - NE *)
ANO - NE *)
*) potřebné údaje prosím vepište a vhodné zakroužkujte

IV. Údaje o administrátorovi a sekretáři klubu:
Údaj:

Hlavní administrátor klubu

Sekretář klubu

Jméno a příjmení
Adresa, včetně PSČ
Telefon
E-mail
Pozor! Alespoň jedna e-mailová adresa je povinný údaj
V. Zasílání korespondence pro klub (zakroužkujte pouze jednu z níže uvedených možností):
A – na emailovou adresu hlavního administrátora klubu (viz tabulka v bodu IV.)
B – na emailovou adresu sekretáře klubu (viz tabulka v bodu IV.)
VI. Číslo bankovního účtu klubu (vč. kódu banky): ………………….……..….. / ……….……..
VII. Klub vede účetnictví (dříve známo pod pojmem podvojné účetnictví):

ANO - NE *)

*) vhodné zakroužkujte

Přihlášku do soutěží doručte na sekretariát MěFS do 13. června 2017.
(lze zaslat s podpisy a razítkem e-mailem)

VIII. Přihláška družstev klubu do mistrovských soutěží MěFS pro soutěžní ročník 2017/2018:
Družstvo
Družstvo bude hrát
Požadavek na losovací číslo
Kategorie
Soutěž
(uvést
na hřišti
(např. A muži spolu s dorostem; všichni doma; muži B proti dorostu; začínat doma, atd.)
A,B,C,D....)
Dospělí

II.třída - MP
III.třída - MS

Dorost

II.třída - MP

Starší žáci

II.třída - MP

Mladší žáci

II.třída - MP

St. přípravka

II.třída

Ml. přípravka

II.třída

Mini přípravka

II.třída

IX. Kromě družstev v soutěžích MěFS (viz bod VIII.) má klub ještě tato další družstva ve vyšších soutěží:
Kategorie
Družstvo(a)
Hraje(í) soutěž(e)
Dospělí
A - B - C *)
Dorost

A - B - C *)

Žáci

A - B - C *)

*)
vhodné
zakroužkujte

X. Prohlášení klubu
Prohlašujeme, že všechna naše družstva, která přihlašujeme do soutěží MěFS pro soutěžní ročník 2017/2018, jsou zabezpečena tak, aby mohla soutěže řádně dokončit.
V případě, že některé z družstev ze soutěže vystoupí, uhradí klub soupeřům a MěFS veškeré Rozpisem soutěží MěFS 2017/2018 stanovené náhrady, poplatky a pořádkové
pokuty. MěFS nepřebírá žádné záruky v případě nesolventnosti klubů.
Dále prohlašujeme, že do hlášenek mistrovských utkání našich družstev uvedeme pouze ty hrací plochy, které budou odpovídat požadavkům platného Soutěžního řádu
fotbalu, Pravidel fotbalu, a pro které má klub ze strany STK MěFS schválený Řád pořadatelské služby.
Podepsaní zástupci oddílu souhlasí, aby všechny uvedené osobní údaje mohly být používány pro potřeby FAČR.

V ………………… dne ……………2017

……………………….. …………….
Jméno, podpis, funkce

……………………….
razítko klubu

………………………..…………….
Jméno, podpis, funkce

