Svaz národní házené
KOMISE MLÁDEŽE
V Praze dne 21. 4. 2015

ÚPRAVA PROPOZIC
SUPERPOHÁRU MLÁDEŽE 2015
Propozice Superpoháru mládeže se s platností od 21. 4. 2015 upravují následovně:

Oddíl B. Technická ustanovení
Původní text:
4. Oprávnění ke startu
a) mají hráči a hráčky
1. starší žactvo narozené po 1. 9. 1999 a před 31. 8. 2002 včetně
2. dorost narozený po 1. 9. 1996 a před 31. 8. 1999 včetně
za starší žactvo může startovat mladší žactvo, za dorost může startovat starší žactvo
b) všichni hráči a hráčky startují na platný průkaz SNH
c) na soupisce pro celý turnaj může být zařazeno a k jednotlivým utkáním může nastoupit 15 hráčů
d) vedoucí družstev předloží před zahájením turnaje řídící komisi ke kontrole:
1. soupisku družstva podepsanou a orazítkovanou OSK
2. průkazy SNH všech hráčů, trenéra a vedoucího
3. originály průkazů zdravotní pojišťovny
4. originály občanských průkazů hráčů či hráček starších 15ti let
Bez předložení těchto dokladů nebude družstvo nebo jednotlivec k turnaji připuštěn.

Nový text:
4. Oprávnění ke startu
a) mají hráči a hráčky
1. starší žactvo narozené po 1. 9. 1999 a před 31. 8. 2002 včetně
2. dorost narozený po 1. 9. 1996 a před 31. 8. 1999 včetně
za starší žactvo může startovat mladší žactvo, za dorost může startovat starší žactvo
b) všichni hráči a hráčky startují na platný průkaz SNH
c) na soupisce pro celý turnaj může být zařazeno a k jednotlivým utkáním může nastoupit 15 hráčů
d) vedoucí družstev předloží před zahájením turnaje řídící komisi ke kontrole:
1. soupisku družstva podepsanou a orazítkovanou OSK
2. průkazy SNH všech hráčů, trenéra a vedoucího
3. originály průkazů zdravotní pojišťovny
4. originály občanských průkazů, případně cestovních pasů, hráčů či hráček starších 15ti let.
V případě, že hráč(ka) dovršil(a) věku 15ti let po 15. 3. 2015 a orgány státní správy dosud
nevydaly občanský průkaz ani jiný doklad (např. cestovní pas), doloží daný hráč(ka) kopii
rodného listu.
Bez předložení těchto dokladů nebude družstvo nebo jednotlivec k turnaji připuštěn.
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