KLUBOVÝ DOTAZNÍK PRO ÚČAST V SOUTĚŽI "O POHÁR ČAILH 2020"
Úvodem:
Je potřeba si uvědomit, že se nejedná o plnohodnotnou sezónu, která byla oficiálně zrušena.
Alternace k soutěžnímu ročníku se oficiálně bude nazývat "O POHÁR ČAILH 2020" pro příslušnou
kategorii (dále jen "pohár").
Případná účast či neúčast v "poháru" nebude mít žádný vliv na účast v dalším řádném soutěžním
ročníku 2021.
Účastí v "poháru", klub bere na vědomí veškeré organizační náležitosti vydané ČAILH a je třeba brát na
vědomí i aktuální situaci tzn. všechna platná omezení vydaná státními orgány.
Systém:
● Podle předběžně připravených materiálů, by "pohár" trval od 6.6. do 28.6.
● "Pohár" by se odehrál ve výrazně upraveném modelu než běžné soutěže.
● "Pohár" by se hrál turnajovým způsobem ve zkráceném režimu a turnaje by probíhaly pouze na
vybraných místech, která by vybrala asociace na základě dostupnosti ploch a pokud možno dle
ideální vzdálenosti pro všechny účastníky.
● Veškeré náklady na "pohár" půjdou na vrub klubů tzn. zejména úhrada plochy, rozhodčích,
cestovné rozhodčích, pomocný box. O bližší podpoře svazem Vás budeme informovat.
Informace:
● během "poháru" je nezbytně nutné se řídit pravidly vydanými státním orgány.
● všechna utkání "poháru" se budou hrát bez přítomnosti diváků tzn.i bez účasti rodičů žák.kat.
● během "poháru" se na jednom místě nebude v určitý moment pohybovat více jak 100 osob a
z tohoto důvodu bude stanoven limit členů mužstev na každém utkání "poháru".
● po celou dobu "pohárů" nebudou k dispozici šatny.
Název klubu:
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Muži TOP Divize = Extraliga
Muži II. Divize = 1.liga

Konec:

Adresa stadionu:
Vaše poznámka:

Všechna nařízení a opatření se mohou měnit a upravovat v souladu s uvolňováním opatření.
Souhlasí a vypnil:

