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podpis vedouci
Minula - druh ol čislo hráče - piiimeni a iméno hftic€ popis pieslupiu irnuta druh oT čislo hráče piinneni . iméno hžče pooi§ přeslLloku

Podpisem ýedoucich polvlzují lotožímsl vyloučených a provinivšich se hráčů a přislušnikú dlužstev, yčalně pieslupkú azďamených delegálem sýazu
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iIIlIItIlIrll
ltll I11liI

lIljl

ll

lll

llll

ljlllillI.1llll!IlIllll]ItlrIl]lIlIlIrIIIlllll.IlllllrllI,1II,IlIlIl

llllIllt]lllItllllllIll!t

Hósté:

str.

,).,

Mpjsem vedouclch potvr.uji ,

že vši.:hni h.áči slaítují opávnéné

Nám;*y

ffi

jeJ',2

Á

-:;,,]
./a ]

Tl-lirI

l l,r y, lqqq
tr- ^qr4



Do ÁcÍ Funkcionáři druHev
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Pořadatelská služba - počet pořadatélú

Jméno, piuíneni a datum n€lozen nl. pořadalelé: ,-|, ] síA Zý. ?.,t4(z
Hlavni poiadalel ve §myslu pijslušných uslanoveni sŘ Vlaslnofučnim podPlsem stvlž uie.

. po jaašlnl(y ,lllár, 7dlávo'n; slu7bu PNnl pomoci

. kvaliíikovaoou obsluhu umélého osvětleni (má-li být použilo)

. poiizéni Vid€ozrrtamu z Ulkáni (má-li býl poižován)

. zsbezrčeni vozidel rozhcrdčich a deleqáln svaz!

. siulečmsl. že pied, v pruběhu ani po skonč€ni úlkáni nedošlo k mimoiád.ým udá-

SPZ Vozidel R, AR á DS: (-
Podpis hlavniho pořadatele před utkáním:

P(ťpis hlavniho pořadatele po skončení Utkáni

Události před Utkánjm. v Pruběhu ulkání a po utká!,i @ehodlc' se štílaéle) 3 Funkcionáři domá€í bež závad Dřeslupky pop§ány vezpíávě

1zraněni n€hláš€no popsano ve žprave /t Funkcionáři hostů bez závad přestupky popsány Ve zpíéYq

2 chování diváků tr€z záýad popsano ve zpráve 5 Povinnosli pořadatele bea závad žávady popsány ve zpíávc

Hodnoceni výkonú řozhodčíchi

R AR1 AR2 4R Podpis delegála svazu

FAcR o utkiní zákonů čR a řádů a

Zpráva rozhodčího o průběhu utkání

Střelci branek: uvedeni v kolikáě minutě, jaké čislo dřesu a jméno autoía branky
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