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PODMÍNKY PRO ÚČAST V DLOUHODOBÉ SOUTĚŽI DRUŽSTEV 2020: 
Podmínkou účasti v dlouhodobých soutěžích družstev mužů řízených VV ONS Kutná 
Hora a Kolín je: 
 
A) Oddíl/ klub má provedenou řádnou registraci u ČNS. Řízení soutěží výhradně  
přes zaběhnutý registr ČNS ( hráčské karty ) s licencováním všech hráčů  
startujících v soutěžích ONS a zavedením jeho aplikace k tvorbě elektronických  
soupisek. Vlastní provedení hráčských registrací je věcí v samotném zájmu oddílů/  
klubů a proto splnění této povinnosti stojí výhradně na jejích straně! Víc informací  
k provedení vlastních registrací hráčů v bodě C) těchto podmínek. 
 
B) Předložení řádně vyplněných přihlášek družstev ( jednotný tiskopis* ) a zaplacení 
startovného do soutěží OP družstev 2020 ( 300 Kč ) + vratné finanční jistiny ( 500 Kč ) 
pro nově přihlášené týmy OP družstev. Vyrovnání finančních pohledávek – postihů za 
minulá období. Vše do termínu konání Konference ONS 28.2.2020! 
 
C) K provedení platnosti hráčských registrací je nezbytné:  

 Vytvoření hráčských karet v registru ČNS ( aplikace na stránkách ČNS: Hlavní  
menu – ČNS – hráčský karty ) u všech členů oddílu, pro zadání registračních čísel 
na elektronické soupisky družstev. 

Poznámka: Na kartě vedoucího družstva nutné uvést telefonní číslo! Bez tohoto údaje 
nelze následně elektronickou soupisku vytisknout – podmínka! 

 
 Vytvoření Soupisu družstva ( jednotný tiskopis* ) z těch členů oddílu, kteří  

budou startovat v soutěži a následně vybráni do elektronické soupisky.  
Soupis bude obsahovat jména a příjmení hráčů/ funkcionářů, čísla registrací  
( číslo uvedené na hráčské kartě v registru ČNS ), datum narození   
a výše částky licenčního poplatku dle věkové kategorie. Minimální počet hráčů  
uvedených na Soupisu družstva mužů se stanovuje na šest. Termín  
nejpozději do 31.3.2020! Možno předat i na jednání Konference ONS. 

 
*Jednotné tiskopisy Přihlášky družstva a vzorového Soupisu družstva byly přiloženy do 
Pozvánky na Konfereci ONS. Tyto tiskopisy a další formuláře nezbytné k řízení soutěží  
( zápis o utkání, změna specifikace utkání, oznámení hostování, ohlášení přestupu….. ) 
jsou k dispozici na stránkách ONS: info@op-kh-ko.wz.cz 
 

 Zaplacení ročního licenčního poplatku všem členům družstva oddílu ( hráčům,  
trenérům, vedoucím atd. ) vedeným na Soupisu družstev startujících v soutěžích 
řízených VV ONS a to bez rozdílu kategorie – muž, žena, mládežník   
v termínu nejpozději do 31.3.2020. Možno uhradit i na jednání Konference ONS  
( pokladní doklad ). Výše tohoto poplatku je stanovena na 100 Kč pro muže a 
ženy a 50 Kč pro hráče mládeže ( ročník 2001 a mladší ). Celková výše těchto 
poplatků musí korespondovat s počtem členů družstva uvedených na Soupisu.  

Poznámka: Pokud je na Soupisu družstva vedoucím/trenérem a zároveň hráčem jedná, 
stejná osoba, tak se hradí poplatek pouze jednou. 
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Provádění plateb a zasílání korespondence: 
 Všechny platby je možné provést hotovostně na Konferenci ONS proti  

příjmovému dokladu, nebo bankovním převodem na číslo účtu ONS: 
1310925193/0800, variabilní symbol 26. Do textu poznamenat oddíl a účel 
provedení platby. Doporučení zabezpečit si kopii potvrzení o zaplacení ( pro případ 
řešení možných nesrovnalostí ).  

 Veškeré zasílání dokumentace ( Přihláška, Soupis, Změna specifikace  
utkání…. ) adresovat na řídící orgán STK ONS: Ing. Peter Rackovský, Žitenická 1535,  
286 01, Čáslav, nebo v elektronické podobě na email: rackovskypeter@seznam.cz 
 
Důležité upozornění: 

 Po splnění všech výše uvedených podmínek provede STK ONS cestou  
administrátora ČNS ( KNS ) uzamčení všech členů družstva ( hráčů, vedoucích/trenérů ), 
které je nezbytné pro samotnou tvorbu elektronické soupisky. Vedoucí konkrétního  
družstva bude vyrozuměn ( karty hráčů budou opatřeny zámečkem ). 
 

 Zachování platnosti registračních průkazů u hráčů mladších 15 let ( kontrola  
totožnosti). K tomu jsou družstva povinna mimo jiné zaslat spolu se Soupisem členů  
průkazové foto ( 3,5x4,5 cm ) těchto nových hráčů. Průkazové fota vzadu popsat jmény.  
STK ONS zabezpečí vyhotovení nových registračních průkazů pro hráče do 15 let věku a  
jejích včasnou distribuci družstvům.  
Rozhodujícím kritériem pro start hráče v soutěžích řízených ONS K. Hora/Kolín bude  
stejně jako v soutěžích KNS občanský průkaz, registrační průkaz u hráčů mladších 15 let,  
nebo pas ( nestačí pouze uvedení na elektronické soupisce ). Družstva jsou ve vlastním  
zájmu zodpovědná za včasné vyřízení výše uvedených podmínek a vše by měly řešit  
v dostatečném předstihu. 
 

 K dopsání nových hráčů na elektronickou soupisku družstva platí stejný postup  
uvedený výše. Vytvořit Soupis ( zaslat řídícímu orgánu ), spolu s platbou licenčních  
poplatků ( doklad o zaplacení ). Toto vše řešit s dostatečným předstihem! 
 
Další upřesnění a informace k soutěžím: 

o Ohlášení přestupu/ oznámení hostování. V souladu s platným SŘ ČNS  
čl. 6.2.1:  Všechny přestupy a hostování řešit pouze přes sekretariát ČNS! ONS nemá 
oprávnění. Za ohlášení přestupu/ oznámení hostování musí hráč zaplatit ve prospěch 
ČNS poplatek ve výši 300 Kč určené Směrnicí pro hospodaření ČNS.  

 

o Změna specifikace utkání. V souladu s články 3.10 a 3.10.4 SŘ ČNS:  
Změna specifikace utkání, si mohou družstva podat žádost o pozdější ( odložené ) 
sehrání utkání, než v řádném oficiálním termínu. Při předehrávce utkání není 
v soutěžích ONS Kutná Hora/ Kolín nutná změna specifikace. Žádost musí být 
prokazatelně doručena poštou (doporučeně), možno provést i elektronickou poštou na 
předepsaném tiskopisu ( formulář je umístěn na webu ONS ) a to do 5 pracovních dnů 
před oficiálním termínem sehrání utkání na adresu ( email. adresu ), nebo přímo do 
rukou předsedy STK. Žádost musí obsahovat písemnou dohodu obou zúčastněných 
družstev! K žádosti je nutné přiložit kopii dokladu o zaplacení stanoveného poplatku ve 
výši 100 Kč na č.ú.: 1310925193/0800. Do textu poznamenat odesilatele a účel 
provedené platby. Družstvo si uschová kopii potvrzení o zaplacení ( pro případ možných 
nesrovnalostí ). Tyto poplatky je možné uhradit rovněž v hotovosti ( příjmový doklad ). 
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V případě nesplnění těchto výše popsaných podmínek a neodehraní utkání v řádném, 
oficiálním termínu bude družstvu udělena kontumace. Pokud řídící orgán soutěže 
nejpozději 3 dny před oficiálním termínem utkání nesdělí oběma družstvům své 
rozhodnutí k jejích žádosti, považuje se změna za schválenou. 
 

o Zpravodaje – korespondence. V tištěné podobě bude k dispozici pouze  
úvodní Zpravodaj 2020. Ostatní pak zaslány vedoucím družstev v elektronické podobě.  
 

ZÁVAZNÉ TERMÍNY KE SPLNĚNÍ PŘEDEPSANÝCH PODMÍNEK SOUTĚŽÍ  
Jednotlivé termíny jsou závazné pro všechny. Při nedodržení těchto termínů hrozí všem 
mimo udělení finančního postihu i pozastavení soutěžní činnost.  
 

Povinnost Do termínu 

1. přestupní termín  15. - 31.1.2020 

Odevzdání řádných přihlášek družstev do soutěží mužů  28.2.2020 

Zaplacení startovného do soutěží družstev mužů 28.2.2020 

Zaplacení ( dorovnání ) jistin klubů do požadované výše 500 Kč 28.2.2020 

Zaslání Soupisů členů družstev mužů spolu se zaplacením 
licenčních poplatků  

31.3.2020 

Zaslání dokumentů  ( Zpravodaj, nových průkazek žáků… ) – 
řídícím orgánem ONS 

6.4.2020 

Zaslání Rozpisů řízených soutěží ONS na KNS – řídícím 
orgánem ONS 

30.4.2020 

Možné ukončení hostování 30.6.2020 

2. přestupní termín 15. - 31.7.2020 

Nahlášení předběžných přihlášek ONS na kvalif. o KS 2021 – 
řídící orgán ONS 

31.8.2020 

Podání přihlášek přímých účastníků kvalifikace o KS 2021 25.9.2020 

Zaslání výsledků soutěží jednotlivých ONS na KNS – řídícím 
orgánem ONS 

15.10.2020 

Zaslání žádosti o převedení soutěží 2021 31.1.2021 
 

 
 
V Čáslavi dne 28. ledna 2020 zapsal 

Ing. Peter Rackovský 
                        předseda STK ONS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        


