Soupiska hráčů týmu
pro ročník 2018-2019

V1.02

Hráči
č.

Jméno

Příjmení

Datum
narození

Za který tým hrál
v ročníku 2017/18

Podpis

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Hráč, který v předchozí sezóně byl zapsán na soupisce týmu registrovaného v SHL lize a který pro
aktuální sezónu je zapsán na přihlášce týmu, který se nově hlásí do SHL ligy, v případě zamítavého
stanoviska přijetí tohoto týmu do SHL ligy pro aktuální ročník se během aktuálního ročníku nebude
moci zapsat na soupisku kteréhokoliv týmu registrovaného v SHL.
Každý hráč nastoupí do všech zápasů pořádaných Slezskou hokejovou ligou z.s. (dále „pořadatel“ )
na své vlastní riziko, dle vlastního uvážení a v návaznosti na svůj zdravotní stav. Pořadatel nenese
zodpovědnost za případné zranění a úrazy. Každý hráč bere na sebe odpovědnost za případné
škody způsobené pořadateli nebo ostatním účastníkům soutěže. Svým podpisem na tomto
dokumentu tuto skutečnost bere na vědomí a souhlasí s ní.

Název týmu (nutné vyplnit na každé stránce): ____________________________________________
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Hráči
č.

Jméno

Příjmení

Datum
narození

Za který tým hrál
v ročníku 2017/18

Podpis

16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.

Hráč, který v předchozí sezóně byl zapsán na soupisce týmu registrovaného v SHL lize a který pro
aktuální sezónu je zapsán na přihlášce týmu, který se nově hlásí do SHL ligy, v případě zamítavého
stanoviska přijetí tohoto týmu do SHL ligy pro aktuální ročník se během aktuálního ročníku nebude
moci zapsat na soupisku kteréhokoliv týmu registrovaného v SHL.
Každý hráč nastoupí do všech zápasů pořádaných Slezskou hokejovou ligou z.s. (dále „pořadatel“ )
na své vlastní riziko, dle vlastního uvážení a v návaznosti na svůj zdravotní stav. Pořadatel nenese
zodpovědnost za případné zranění a úrazy. Každý hráč bere na sebe odpovědnost za případné
škody způsobené pořadateli nebo ostatním účastníkům soutěže. Svým podpisem na tomto
dokumentu tuto skutečnost bere na vědomí a souhlasí s ní.
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Brankáři
č.

Jméno

Příjmení

Datum
narození

Za který tým hrál
v ročníku 2017/18

Podpis

G1
G2
G3
G4
G5

Hráč, který v předchozí sezóně byl zapsán na soupisce týmu registrovaného v SHL lize a který pro
aktuální sezónu je zapsán na přihlášce týmu, který se nově hlásí do SHL ligy, v případě zamítavého
stanoviska přijetí tohoto týmu do SHL ligy pro aktuální ročník se během aktuálního ročníku nebude
moci zapsat na soupisku kteréhokoliv týmu registrovaného v SHL.
Každý hráč nastoupí do všech zápasů pořádaných Slezskou hokejovou ligou z.s. (dále „pořadatel“ )
na své vlastní riziko, dle vlastního uvážení a v návaznosti na svůj zdravotní stav. Pořadatel nenese
zodpovědnost za případné zranění a úrazy. Každý hráč bere na sebe odpovědnost za případné
škody způsobené pořadateli nebo ostatním účastníkům soutěže. Svým podpisem na tomto
dokumentu tuto skutečnost bere na vědomí a souhlasí s ní.
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Veškeré údaje v tabulce „Soupiska hráčů týmu“ budou uvedeny čitelně. V případě, že se tyto údaje
nebudou dát přečíst, je tento dokument neplatný, a bude nutné ho vyplnit znova.
Hráč do kolonky „Předchozí tým“ uvede, za který tým nastupoval v ročníku 2017-2018.
V případě, že v ročníku 2017-2018 nebyl registrován na soupisce týmu registrovaného ve Slezské
hokejové lize, uvede, na soupisce kterého týmu byl dříve registrován a uvede i název ligy.
Hráč zapsaný na soupisku týmu svým podpisem potvrzuje, že se stává hráčem tohoto týmu pro ročník
2018-2019, bude moci během ročníku 2018-2019 pouze jednou přestoupit do jiného týmu ve Slezské
hokejové lize a zároveň nesmí nastoupit do zápasu pořádaného Slezskou hokejovou ligou za jiný tým.
Hráč zapsaný na soupisku týmu svým podpisem závazně potvrzuje pravost veškerých údajů, které
uvedl v soupisce hráčů a je si vědom, že v případě zjištění jakýchkoliv nesrovnalostí mu bude dle
pravidel SHL udělen trest, popř. bude tento hráč vyloučen ze Slezské hokejové ligy.

________________________
Podpis

__________________________________________
Jméno a příjmení - funkce

________________________
Podpis

__________________________________________
Jméno a příjmení - funkce

V ____________________________ dne ________________ 2018

__________________________________________________________________________________

Převzetí dne _____________________ 2018

...........................................................
SHL
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