Rozhodnutí STK 2017-07
1.

Obecný popis

1.1

Přestupy
Dle Soutěžního řádu Českého nohejbalového svazu čl. 6.1.1 a 6.1.2 může
hráč své oddílové členství změnit přestupem z mateřského oddílu do jiného
oddílu v některém přestupním termínu. Nyní konkrétně v termínu 15.31.7.2017.

1.2

Splnění podmínek
Všichni hráči uvedení v příloze tohoto rozhodnutí pod číslem 1 až 11 splnili
veškeré podmínky přestupu dané Soutěžním řádem ČNS.

1.3

Upozornění
Hráč Ivo Nováček reg.č. 3651 tímto přestupem změnil mateřský oddíl, ale
nadále je platné jeho hostování v oddíle NK Rozvíz Slovan Ivanovice na
Hané, protože toto hostování nebylo k 30.6.2017 ukončeno. STK ČNS
doporučuje hráči Nováčkovi (pokud nechce nadále nastupovat za oddíl ve
kterém hostuje), aby zajistil písemnou dohodu mezi svým novým mateřským
oddílem MNK Silnice Group Modřice a oddílem, kde hostuje, písemnou
dohodu o ukončení hostování k datu, které si vzájemně určí.
Současně STK ČNS vyzývá všechny hráče, aby si zajistili včas u svých
původních mateřských oddílu odstranění ze všech jejich soupisek tak, aby
jejich nový mateřský oddíl mohl jejich jméno připsat na své soupisky.

2.

Dokumenty použité při rozhodování
- Soutěžní řád ČNS
- Soupisky jednotlivých družstev
- Schválené přestupy a hostování v roce 2016 a 2017

3.

Rozhodnutí
STK ČNS na základě zjištěného stavu a platných interních dokumentů
rozhodla takto:
Přestupy hráčů dle tabulky pod čísly 1 až 11 jsou schváleny.

4.

Poučení o odvolání
Proti tomuto rozhodnutí je možné se odvolat ve lhůtě do 15 dnů ode dne
doručení tohoto Rozhodnutí. Podané odvolání musí být písemné a doručuje
se odvolacímu orgánu (VV ČNS) a doložené vkladem 2000,- Kč dle platné
Směrnice o hospodaření (poplatek za projednání odvolání). Doručuje se též
orgánu, který rozhodl v 1. stupni (STK ČNS).
Toto Rozhodnutí je zároveň Zápisem z jednání. Hlasování ANO 4x.

5.

Orgán, který rozhodoval a datum rozhodnutí
Dne 4. srpna 2017 rozhodla Sportovně technická komise VV ČNS

V Praze dne 4. srpna 2017
Kamil Kleník – předseda STK ČNS
Ivan Králík – člen
Ivan Škoda - člen
David Němec - člen

