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1. SEKRETARIÁT
Dovolujeme si Vás upozornit, že s účinností od středy 17.4. 2013 začne fungovat avizovaný
sekretář.
Sídlo
Sekretář bude sídlit v kanceláři ČAILH v budově ČSTV.
Zátopkova 100/2, 160 17 Praha 6
Úřední hodiny
Středa
15 – 18
Čtvrtek
15 – 18
Pátek
15 – 18
Kontakt
Generální sekretář: Tomáš Březina, brezina@inlinehokej.cz, 603 469 494
Asistent: David Benech, office@inlinehokej.cz, 233 017 348
Hlavní osobou sekretariátu zůstáva Tomáš Březina, avšak kontaktujte ho pouze v nutných
případech nebo v případěm že potřebujte navštívit sekretariát mimo úřední hodiny.
Pro všechny administrativní věci MIMO ŘÍZENÍ SOUTĚŽÍ, Vám je nyní k dispozici David
Benech.
Telefoní číslo je přímo do sekretariátu a lze se na něj dovolat pouze v úředních hodinách.
Rádi bychom Vás požádali, aby jste brali v patrnosti, že výroba registrací zabere určitý čas a
pokud očekáváte registrace do soutěžních dní, zasílejte žádosti o registraci s dostatečným
časovým předstihem!
Upozorňujeme, že v letošní sezóně se budou potvrzení ke startu vydávat opravdu nezbytných
případech, tzn. pokud bude o registrace zažádáno včas a z určitých důvodů se nepodaří
vyhotovené registrace zaslat zpět.
Nelze akceptovat a reagovat na žádosti zaslané 24 hodin před zápasem apod.
Pevně veříme, že tyto kroky budou ke všeobecné spokojenosti a že společně dokážeme
nastavit všem vyhovující model.
2.REGISTRACE
V příloze obdrženého emailu Vám znovu zasílám všechny potřebné dokumenty k:
 Registraci klubů
 Registraci hráčů
 Přestupům a hostováním
Žádáme kluby, které nově vstupují do soutěží inline hokeje a nejsou registrováni v ČAILH, aby
neprodleně zaslali vyplněnou přihlášku do ČAILH.
Bez registrace klubu do ČAILH nejsme schopni vystavit příslušnému klubu registrační průkazy,
neboť je bez registrace nedisponujeme kódem oddílu, který Vám bude přidělen až na základě
registrace klubu v ČAILH.
Číslo účtu pro zasílání poplatků za registrační průkazy a platbu startovného:
GE MONEY BANK
1777409-504/0600
Jako VS uvádějte kód Vašeho klubu a do zprávy pro příjemce uveďte účel platby (registrace –
startovné)
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3.ROZPIS SOUTĚŽÍ, ZÁPISY O UTKÁNÍ
Během příštího týdne Vám budou (podle začátku soutěží) distribuovány formuláře zápisu o
utkání a brožura rozpisu soutěží.
Pro tuto sezónu jsou platné pouze nové formuláře zápisů o utkání a jsou rozeznatelné tím, že
v zápatí je letopočet 2013.
Pokud budete v průběhu sezóny potřebovat zaslat další formuláře zápisu o utkání, kontaktujte
sekretariát.
4.ŘÍDÍCÍ SOUTĚŽÍ
Připomínám, že veškerou komunikace k soutěžím, mimo administraci provádíte pouze přes
řídícího soutěže.
Extraliga, Extraliga juniorů a soutěže mládeže:
Tomáš Würtherle,
777 327 656,
wurtherle@inlinehokej.cz
1.liga, 2.liga:
Jan Řivnáč,

603 205 485,

5.VÝSTROJ, TRENÉRSKÉ
Výstroj:
 Extraliga
 1. Liga
 2. Liga
 Extraliga juniorů
 Mládež

rivnac@inlinehokej.cz

LICENCE, NEHRAJÍCÍ OSOBA, SOUPISKY
shodná
shodná
shodná
shodná
shodná

barva
barva
barva
barva
barva

a
a
a
a
a

typ
typ
typ
typ
typ

kalhot, dresů a přileb
dresů, na kalhoty a přilby výjimka
dresů, na kalhoty a přilby výjimka
dresů a kalhot, na přilby výjimka
dresů, na kalhoty a přilby výjimka

Pro všechny mládežnické soutěže a extraligu juniorů platí povinnost nošení celoobličejového
krytu. Bez něj nebude hráč připuštěn ke hře !!!
Nehrající osoba, trenérská licence:
 Extraliga
povinná nehrající osoba, povinnost předložení trenérské lic.
 1. Liga
výjímka
 2. Liga
výjimka
 Extraliga juniorů
povinná nehrající osoba, povinnost předložení trenérské lic.
 Mládež
povinná nehrající osoba, povinnost předložení trenérské lic.
Soupisky
Termín odevzdání soupisek je 25.4. 2013.
Zasíljte zpět v původní formátu xls !!!!
Soupisky se zpětně potvrzují pro kluby, které disponují A a B mužstvem a pro všechny
mužstva mládeže.
Soupisky rozhodčím před utkáním předkládají mužstva A a B a všechny mužstva mládeže.
Dopsání hráče na soupisku v průběhu soutěže je povinné náhlásit ihned na sekretariát ČAILH.
6.WEB
Během cca 10 dní bude spuštěna ostrá verze nových webových stránek, které Vám nabídnou
mnohem více informací, kompletní statistiky všech soutěží, diskuzní fórum a další náležitosti
moderného webu.
O spuštění budete informováni a rádi přivítáme Vaše náměty a připomínky případně uvítáme
zaslání komentářů k utkání či fotografie.
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Osobní žádost.
Vzhledem k tomu, že nejsem profesionální pracovník svazu, rád bych Vás požádal aby jste
Vaše telefonické dotazy na mě ve všední dny směrovaly až po 15 hodině a max do 19 hod.
Vyřizování mimo tuto dobu je pro mě vzhledem k pracovním povinnostem a vytížení velmi
omezené.
Mimo tuto dobuprosím volejte pouze v nezbytně nutných případech.
Na emaily jsem schopen regovat poměrně obratem.
Děkuji za pochopení.

Tomáš Würtherle
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