
 FOTBALOVÁ ASOCIACE ČESKÉ REPUBLIKY 

 Ústecký krajský fotbalový svaz 

 Vaníčkova 11, 400 01  Ústí nad Labem 
  Tel.: 739 681 681 E-mail: ukfs@ukfs.cz  

 

P ř i h l á š k a   d o   s o u t ě ž í   Ú K F S   2015/2016 
 

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

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

III. Údaje o areálech, které klub hodlá využívat pro pořádání soutěžních utkání ÚKFS: 

Areál (obec, ulice) Telefon Počet hracích 

ploch v areálu 

Povrch hracích 

ploch v areálu 

Řád pořadatel. 

služby schválen 

 

 

   
ANO  -  NE  *) 

 

 

   
ANO  -  NE  *) 

*) potřebné údaje prosím vepište a vhodné zakroužkujte 
 

IV. Přihláška družstev klubu do mistrovských soutěží ÚKFS pro soutěžní ročník 2015/2016: 

Ú K F S „A“ družstvo „B“ družstvo 

Dospělí 
ANO   –   NE   *) 

 

Soutěž:    KP  –  I.A tř. –  I.B tř.  *) 

ANO   –   NE   *) 
 

Soutěž:    KP  –  I.A tř. –  I.B tř.  *) 

Dorost 
ANO   –   NE   *) 

 

Soutěž:    KP (st. + ml.)  –  I.tř.  *) 

ANO   –   NE   *) 
 

Soutěž:    KP (st. + ml.)  –  I.tř.  *) 

Žáci 
ANO   –   NE   *) 

 

Soutěž:    KP (st. + ml.)  –  I.tř.  *) 

ANO   –   NE   *) 
 

Soutěž:    KP (st. + ml.)  –  I.tř.  *) 

KP st. přípravka  ANO   –   NE   *) ANO   –   NE   *) 

KP ml. přípravka- satelit ANO   –   NE   *) ANO   –   NE   *) 

Krajská soutěž MP- satelit ANO   –   NE   *) ANO   –   NE   *) 

*) vhodné zakroužkujte  

 

V. Kromě družstev v soutěžích ÚKFS (viz bod IV.) má klub ještě tato další družstva: 

Kategorie Družstvo(a) Zařazení v soutěžích mimo ÚKFS 

Dospělí A  –  B  –  C   *)  

Dorost A  –  B  –  C   *)  

Žáci A  –  B  –  C   *)  

Přípravka A  –  B  –  C   *)  
*) potřebné údaje prosím vepište a vhodné zakroužkujte 

 

VI. Přihlašujeme „A“ družstvo dospělých do Krajského poháru 2015/2016:     ANO  –  NE  *) 
*) vhodné zakroužkujte (pro účastníky Krajského přeboru účast povinná) 

 

VII. Informace podstatné pro přidělení losovacích čísel v soutěžích ÚKFS: 

Kategorie 
Podstatné informace  (např. na akci v termínu 1.-2.10. hrát doma, na podzim začínat 

venku, předzápas před dospělými, číslo proti „A“ dospělým, číslo shodné s „A“ 

dorostem apod.) 

* Hrací 

den a čas 

Dospělí 
 

 

 

Dorost 
 

 

 

Žáci 
 

 

 

Přípravky 

 

  

* V případě neuvedení hracího dne a času je oddíl povinen zaslat hlášenku do 10.7.2015, jinak bude 

nařízen úřední začátek. 



VIII. Údaje o sekretáři a předsedovi/prezidentovi klubu: 

 

Údaj: Sekretář klubu Předseda/prezident klubu 

Jméno a příjmení 

 

  

Adresa vč.PSČ 

(uveďte jen v případě 

zasílání korespondence 

na danou osobu) 

 

 

 

 

Mobilní telefon   

E – mailová adresa                                @                                  @ 

Pozor! Alespoň jedna e-mailová adresa je povinný údaj 

 

IX. Zasílání korespondence pro klub (zakroužkujte pouze jednu z níže uvedených možností): 

 

 

A  – na adresu sekretáře klubu (viz tabulka v bodu VIII.) 
 

B  – na adresu předsedy/prezidenta klubu (viz tabulka v bodu VIII.) 
 

C  – na jinou zde uvedenou adresu (vč.PSČ): ………………………………………………….. 

 

………………………………………….……………………………………………………….. 

 

 

X. Číslo bankovního účtu klubu (vč.kódu banky): ………………….……..….. / ……….….. 

 

 

XI.  Požadujeme zaslat ……..... ks Rozpisu soutěží ÚKFS 2015/2016 na adresu dle bodu IX. 

 

 

XII. Prohlášení klubu 

Prohlašujeme, že všechna naše družstva, která přihlašujeme do soutěží ÚKFS pro soutěžní ročník 

2015/2016, jsou zabezpečena tak, aby mohla soutěže řádně dokončit. V případě, že některé z družstev ze 

soutěže vystoupí, uhradí klub soupeřům a ÚKFS veškeré Rozpisem soutěží ÚKFS 2015/2016 stanovené 

náhrady, poplatky a pořádkové pokuty. ÚKFS 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 ÚKFS schválený Řád pořadatelské služby.  

 

 

V …………………….…… dne …….……2015 

 

 

 

 

 

……………………….. ..         ……………………….     …………………………… 

  podpis předsedy klubu            razítko klubu         podpis sekretáře klubu 

 

 

Zašlete prosím zpět na adresu „FAČR – ÚKFS, Vaníčkova 11, 400 01  Ústí nad Labem“ 

v termínu do 5. 6. 2015 a zároveň do 19. 6. 2015 uhraďte startovné 

(pouze za 1 družstvo v nejvyšší soutěži/kategorii). 

 

 

Částky startovného: KP  3000 Kč, I.A  2500 Kč, I.B  2500 Kč, dorost 1500 Kč, žáci a přípravky 1000 Kč. 

 


