
Příloha č.1 k Propozicím kvalifikace o postup do KS 2015 

Podmínky účastníků kvalifikace o postup do KS 2015:  

 

a) Kvalifikace do KS 2015 je určená, pro vítěze okresních/regionálních přeborů 2014 

( případně družstva na dalším pořadí, pokud vítězové účast odmítnou, vše v souladu se 

SŘ čl.3.12.6). Účastnit se kvalifikace mohou pouze družstva jejíchž oddíly provedly 

řádnou vlastní registraci oddílů/ klubů a hráčů u ČNS. Příslušné ONS/RNS zaslaly 

řádné Rozpisy svých soutěží 2014 v termínu jim určeném ( čl.3.2.4.2 Zpravodaje 2014 

KNS ). Zaplacení licenčních poplatků za hráče/ hráčské karty ( stanovená výše 100 

Kč/člena družstva na účet KNS ), elektronická soupiska.  

Poznámka: Pokud v příslušném ONS hráči zaplatili licenční poplatky v min. výši 100 

Kč stačí potvrzení příslušného řídícího orgánu příslušného ONS o takto zaplacených 

licenčních poplatcích ( sekretáři KNS ). Pokud je částka nižší, nežli požadovaných 100 

Kč, družstvo je povinno doplatit rozdíl částky do výše 100 Kč na účet KNS.   

 

b) Pro účast v kvalifikaci se stanovuje složení vratné kauce ve výši 2.000 Kč a to úhradou 

na účet KNS. Tato podmínka platí pro všechny účastníky kvalifikace. Kauce bude 

v případě řádné účasti v kvalifikaci účastníkům vrácena ( cca do 21 dnů po skončení 

kvalifikace ). Vedoucí družstev budou mít k dispozici kopii dokladu o zaplacení 

kauce. V případě neúčasti přihlášeného družstva bude 50% částky kauce předáno 

pořadateli kvalifikace jako částečná náhrada ztráty související z neúčasti družstva a 

50% zůstává KNS. Vedoucí družstev na kvalifikaci nahlásí vedoucímu kvalifikace ( p. 

Potočník ) čísla účtů, na které jim bude kauce vrácena.  

 

c) Jednotlivé ONS zašlou předběžné přihlášky sekretáři KNS nejpozději do 31.8.2014 a 

KNS těmto svazům rozešle informace ke kvalifikaci. Jistí účastníci ( družstva ) 

kvalifikace zašlou své přihlášky následně sekretáři svazu, nejpozději do termínu 

16.9.2014. Dále pak družstva zašlou vedoucímu kvalifikace Seznamy/ Soupisy hráčů 

k uzamykání těchto hráčů, pro potřeby tvorby elektronické soupisky. Kauce bude 

uhrazena nejpozději k datu konání kvalifikace. Účastníci budou mít na akci k dispozici 

elektronickou soupisku, průkazy totožnosti a doklad ( kopii dokladu ) o zaplacení 

nařízené kauce. Prezence družstev proběhne v den konání na místě do 08.00 hod.  

 

d) Pořadatel: bude mít k dispozici 2 venkovní kurty s odpovídajícím vybavením a 

v případě nepřízně počasí regulérní halu ( nájem hrazen z prostředků KNS ). KNS 

včas připraví a elektronicky rozešle všem účastníkům kvalifikace propozice a herní 

systém dle počtu přihlášek nejpozději do 22.9.2014 ( po jednání VV KNS ). Na akci 

KNS deleguje rozhodčí s licencí ( náhrady hrazeny z prostředků KNS ). Rovněž náleží 

pořadateli nárok na jednorázovou organizační odměnu ve výši 1.000 Kč. Časový 

harmonogram a hrací systém bude vedoucím akce určen dle skutečného počtu 

zúčastněných týmů. 

 

Poznámky: 

 Číslo účtu KNS: 157135237/0600, Konstantní symbol 0379, Variabilní 

symbol: 260009. 

 V případě nejasností kontaktovat vedoucího kvalifikace, nebo sekretáře KNS 

Vedoucí kvalifikace: p. Jiří Potočník, tel.: 725 037709, email: 

xpotok@seznam.cz 

Sekretář KNS: p. Ing. Peter Rackovský, tel.: 776 245430, email: 

rackovskypeter@seznam.cz 
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