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Celkem

V Dne

VOŠS, Palackého nám. 136, 508 01 Hořice

Tel/fax: 493 621 806, mobil 602145261

www.vosshorice.cz

Soupiska družstva

Jméno a příjmení Číslo registrace Adresa

Hrací místo - adresa provozovny

Telefon

Kapitán - kontaktní osoba

Majitel Šipkového automatu

Přihláška do Ligové soutěže 

družstev VOŠS 2022/2023

Telefon a email

Hrací den a hodina

Skupina v minulém ročníku soutěže

Členové družstva 

Podpis kapitánaKopie soupisky se předkládá se při Ligovém zápase ke kontrole

Družstva, resp. kapitáni družstev, kteří přihlásí svoje družstvo do soutěže do konce měsíce května 2022, budou 

finančně zvýhodněni.

Přihlásit stačí družstvo se čtyřmi hráči. Další hráče je možné dopisovat do začátku 4. kola soutěže a v 

přestupním termínu.



Číslo účtu pro platbu převodem

1 200 KčDružstvo

Ceny přihlášek od 2. května 2022 do 31. května

Hráč do 18-ti let 0 Kč

2 družstva na jednom hracím místě (každé) 1 000 Kč

800 Kč3 a více družstev na jednom hracím místě (každé)

Hráč 300 Kč

Pokud nepřihlásíte svoje družstvo do konce května 2022, nic se neděje, přihlášky se přijímají do 12.srpna 2022 a 

to kdykoli během pracovní doby 

(Po – Pá 9.00-15.00) v kanceláři VOŠS, Palackého nám. 136, Hořice. Přihlášku je také možné zaslat e-mailem nebo 

se telefonicky domluvit na jiném způsobu předání.

19-6856400287/0100              KB

Ceny přihlášek od 1. června 2022 do 12. srpna

Hráč 350 Kč

dopsání hráče na soupisku 350 Kč

3 a více družstev na jednom hracím místě (každé) 1 300 Kč

Družstvo 1 700 Kč

2 družstva na jednom hracím místě (každé) 1 500 Kč

Ligovou soutěž družstev VOŠS je možné hrát i na automatech od jiných provozovatelů, případně na svém 

vlastním za splnění podmínek pořadatele soutěže dohodnutých před jejím začátkem. Pořadatel má právo 

nepřijmout přihlášku družstva stejně tak jako neschválit hrací místo.

dopsání hráče na soupisku po 31. květnu 350 Kč

Hráč do 18-ti let 0 Kč

dopsání hráče na soupisku v polovině soutěže 200 Kč

dopsání hráče na soupisku v polovině soutěže 200 Kč


