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Směrnice 2/2020 

Podmínky pro administraci klubů (hráčů) 

 

1. Evidenční a registrační poplatky  

 Registrační poplatek  - nová registrace (Liberecký kraj) dospělí 100,- 

     mládež 50,- 

     funkcionář, člen 0,- 

   - obnova registrace  Liberecký kraj)   0,- 

 Registraci a obnovu cizích státních příslušníků řeší ČAST   

 Evidenční poplatek (platí na jednu sezónu)  dospělí 300,- 

     mládež 150,- 

     nehrající funkcionář, člen 30,- 

 Evidenční poplatky se hradí na svaz podle účasti družstva A v soutěži 

   - krajská soutěž mužů a ligová soutěž krajský svaz 

   - krajská soutěž žen a okresní soutěž okresní svaz 

 Termín uhrazení evidenčních poplatků 15. 6. 

 

2. Přestupy, hostování střídavé starty, převody 

 Převody a výměny soutěží (krajské soutěže Libereckého kraje) převod, výměna 1000,- 

 (poplatek neřeší dohodu obou klubů)  (uhradí jedno družstvo) 

 Přestupy, ... - přestup  dospělý 300,- 

     mládež 200,- 

   - střídavý start  dospělý (do 21 let) 300,- 

     mládež 200,- 

   - hostování  mládež, ženy 200,- 

 Poplatky se hradí na svaz - přestupy podle soutěže, kde byl hráč na základu družstva 

   - střídavý start podle soutěže, ve které má hráč startovat ,  

   - hostování podle soutěže, ve které má nový klub nejvyšší družstvo 

 Hostování funkcionářů schvaluje mateřský klub bez poplatku   

 

 Přestupy, střídavé starty a hostování ze zahraničí nebo do zahraničí řeší ČAST 

 Za klub přestupy schvaluje předseda klubu nebo určený funkcionář 

 Podmínky pro přestupy, střídavé starty a hostování určuje Přestupní řád 

 

3. Krajské soutěže 

 Poplatky do krajských soutěží a pokuty v průběhu soutěží řeší rozpis soutěže 

 Pokuty na nesplnění předepsaných podmínek v soutěži (trenéři mládež) řeší rozpis soutěže 

 

4. Bankovní účty 

 KSST LK  - 2608251309/0800, okres Liberec - 30015-2608251309/0800, Semily - 0133267403/0300, 

Jablonec n/N. - 243675934/0300,  Česká Lípa - 19-2608251309/0800 

  

Schváleno VV KSST LK dne 30. 4. 2020, aktualizováno (čísla účtů) 26. 9. 2020 

 

Liberec 30. 4. 2020 Jiří Veselka 

   předseda KSST LK 
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