LIGOVÁ KOMISE
REGIONÁLNÍHO SVAZU HOKEJBALU PRO MORAVSKOSLEZSKÝ,
OLOMOUCKÝ A ZLÍNSKÝ KRAJ
R S H b

M o r a v a

S e v e r

Ostrava, 9. listopadu 2016

Rozhodnutí Ligové komise RSHb Morava Sever – č. 01-2016-2017
1.

Na základě žádosti oddílu HBC Enviform Třinec ze dne 25. října 2016 o přeložení utkání MČR starších žáků č.
86012 HBC Malenovice – HBC Enviform Třinec, které se mělo hrát dne 28.10.2016 od 14:00 ve ZlíněMalenovicích, a následné domluvy obou týmů na novém datu a místě utkání, provedla LK přeložení utkání
MČR starších žáků č. 86012, skupina Morava Sever, na nový termín:
Soutěž

Číslo utkání

MČR SŽ

86012

Den

Datum

Čas

Hřiště

Neděle 13.11.2016 10:00 Zlín-Mal.

Domácí

Hosté

HBC Malenovice

HBC Enviform Třinec

Změna bude zanesena do oficiálního rozpisu utkání v informačním systému a k dispozici na
http://www.hokejbal-sm.cz/soutez/starsi-zaci/utkani
Odůvodnění: HBC Enviform Třinec požádal o přeložení utkání starších žáků z důvodu nedostatku hráčů pro
toto utkání (nemoce, prázdniny), zástupci HBC Malenovice s odložením utkání souhlasili a týmy se posléze
domluvily na novém termínu utkání. LK proto provedla přeložení zápasu po domluvě obou oddílů na nový
termín.
2.

Povinností oddílu HBC Enviform Třinec je:
a) Na základě žádosti o odložení utkání a dle propozic soutěže, odstavec Hospodářské náležitosti, čl. 6
uhradit administrativní poplatek 250,- Kč (dle platné tabulky o odkládání zápasů v soutěžích RSHb Morava
Sever - Žádost o odložení utkání podaná nejpozději ve středu před utkáním) za přeložení utkání č. 86012.
b) Dle DŘ čl. 5 odst. 12 uhradit administrativní poplatek 300,- Kč za vydání tohoto rozhodnutí.
c) Souhrnnou částku 550,- Kč uhradit na účet RSHb – MS, číslo účtu: 107-1344600207/0100, variabilní
symbol 5003802002, nejpozději do 23. listopadu 2016.
d) Zaslat zprávu o uhrazení rozhodnutí na e-mail: jaroslavpikula@seznam.cz k další archivaci.

3.

Povinností obou oddílů je:

a) Zaslat potvrzení o přijetí tohoto rozhodnutí nejpozději do 12.11.2016 na e-mail: jaroslavpikula@seznam.cz
Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat dle Hlavy V, čl. 502 SŘ, odvolání ale nemá odkladný účinek na uhrazení vyměřené částky.

Se sportovním pozdravem,
Jaroslav Pikula, předseda Ligové komise RSHb - MS.
Rozhodnutí obdrží: HBC Malenovice, HBC Enviform Třinec, KR RSHb – MS, členové LK RSHb – MS, LK ČMSHb
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Odvozená právní subjektivita od ČMSHb – registrace stanov u MV ČR: VSP/1-1622/90-R, datum vzniku RSHb: 1. 9. 2011

1

