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Pokud nám budete psát jakýkoliv email, uveďte vždy do předmětu
zprávy přesný název vašeho týmu. Děkujeme.

Pokud nám budete psát jakýkoliv email, uveďte vždy
do předmětu zprávy přesný název vašeho týmu.
Důležité termíny pro 45. ročník
19.08. – 10.09. 2017

potvrzení účasti týmů v novém ročníku (pouze na webu) !!

11.09. 2017

otevření možnosti týmů měnit soupisku (pouze na webu) !!

11.09. 2017

deadline pro zaplacení startovného (peníze na účtu SFL)

18.09. – 25.09. 2017

rezervace míst ve skupině

26.09. 2017

deadline pro změny soupisek

28.09. 2017

deadline pro odeslání a odevzdání podkladů pro výrobu registrací

02.10. 2017

začátek základní části

1. Potvrzení účasti týmů v novém ročníku
1.1.Týmy z loňského ročníku
Přihlašování na webových stránkách SFL bude zprovozněno až od daného data, do té doby se
nepodaří nikomu přihlásit, je tedy zbytečné si mimo tyto termíny generovat nová hesla.
Pro přihlášení do dalšího ročníku je nutno potvrdit účast na webových stránkách SFL
•

Po přihlášení (zalogování) na webových stránkách SFL, Hlavní Panel -> [Můj Tým] ->
[Administrace Týmu]. Vybráním ligy a uložením stvrzujete svou účast v dalším
ročníku.
a. standardně nabídne ligu, v které má tým dle loňských výsledků být
b. pokud nabídne jinou, tak zaškrtněte tu, do které máte podle výsledků
z minulé sezóny patřit
i. konečné umístění naleznete v excelu Kolik poslat? na stránkách SFL
v sekci Základní informace (sloupec A určuje ligu pro nový ročník)
c. případné nesrovnalosti upravíme ručně

•

Od 43. ročníku není nutností potvrzovat účast e-mailem.

• Týmy mají povinnost informovat vedení SFL o ukončení působnosti v lize nejpozději
do posledního dne potvrzování účasti následujícího ročníku. Týmy, které tak neučiní,
nemají nárok na vratnou zálohu.
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Pokud nám budete psát jakýkoliv email, uveďte vždy do předmětu
zprávy přesný název vašeho týmu. Děkujeme.

1.2.Registrace nového týmu
Kapitán nebo zástupce mužstva provede novou registraci na webových stránkách SFL a
napíše e-mail na strahovskaliga@gmail.com. V předmětu zprávy bude uveden nový, přesný
název týmu. Do emailu napište kontaktní informace na vedoucího (manažera týmu) tj. jméno,
příjmení, datum narození, telefonní číslo a platný email. S odkazem na týmy z loňského
ročníku mu bude doručena zpráva, zda je v lize místo a může daný ročník hrát.

2. Zaplacení startovného
Zaplacením startovného do stanoveného data potvrdíte účast v novém ročníku. Pokud se tak
nestane, můžete být nahrazeni novým týmem.
Všechny potřebné údaje pro zaplacení a částka se objeví po přihlášení a potvrzení týmu v další
sezóně a také na stránkách SFL v sekci Základní informace a odkazu na excel označeném Kolik
poslat?.
Částka se skládá:
•

samotného startovného 3 000 Kč

•

týmy z předchozího ročníku – částka může být navýšena o pokutu z předchozího
ročníku (hodnoty udělovaných pokut naleznete na stránkách SFL v sekci Základní
informace a odkazu na excel označeném Aktuální pokuty nebo v excelu Kolik poslat?
(ve sloupci G).

•

nové týmy - navýšena o 1000 Kč vratné zálohy (navrácena při skončení týmu v SFL)

•

Pokuta za zaplacení startovného po termínu (11.09.2017) je 100Kč/pracovní den.
(21.2. + 100Kč, 22.2. + 200Kč atd.) Rozhodující je datum, kdy platba přijde na
bankovní účet SFL, je nutno počítat s dobou bankovního převodu.

3. Rezervování míst ve skupinách
Po posledním dnu potvrzování účasti týmů v novém ročníku se automaticky zablokuje
přihlašování na stránkách SFL a znovu se aktivuje v předem stanovený den a hodinu, jenž
bude v dostatečném předstihu zveřejněn na webových i facebookových stránkách SFL.
Po přihlášení v předem stanovený den a hodinu na webových stránkách SFL, se objeví v
horní liště odkaz MŮJ TÝM. Poté kliknout na Rezervování místa ve skupině, po kliknutí se
objeví všechna volná místa ve skupinách ligy, ve které je tým přihlášen (tj. označení, čas, dny
a hřiště, které jednotlivá pozice ve skupině bude hrát). Od 45. ročníku bude probíhat
rezervování míst ve skupinách tzv. PO VLNÁCH podle umístění z předchozího ročníku.
Obsazení a přesné časy vln budou v dostatečném předstihu zveřejněny na webových
stránkách SFL.
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Pokud nám budete psát jakýkoliv email, uveďte vždy do předmětu
zprávy přesný název vašeho týmu. Děkujeme.

4. Soupisky
Kapitáni (Majitelé) týmů mají po přihlášení na web možnost měnit soupisku hráčů sami. Tato
možnost je časově omezená. Pro aktuální 45. ročník se možnost upravovat soupisky spustí
11.09.2017 a uzavře 26.09.2017. Po tomto datu se stanou soupisky ZÁVAZNÝMI.

•

Na webu si každý kapitán vytvoří pomocí tlačítek: vymazat hráče, přidat nového hráče a
přidat hráče z volných hráčů, svou soupisku. Soupiska se v daném časovém rozmezí dá
měnit libovolně.
Pozn. Doporučujeme, pokud si kapitán není jistý, jestli nový hráč jejich týmu už ligu hrál,
překontrolovat si tuto skutečnost v sekci VOLNÍ HRÁČI. Kdyby tuto skutečnost pominul a
vytvořil hráče jako nového, přišel by tak o celou svou předchozí historii v lize.
Hráči přidávaní z volných hráčů se hledají podle UID, které jim bylo přiděleno při založení
hráče na webu. Je k zjištění z registračky hráče nebo přímo v sekci VOLNÍ HRÁČI.
Každý hráč na soupisce, musí mít POVINNĚ vyplněna políčka: Jméno, Příjmení a Datum
narození!

•

Změny v soupisce po uzavření deadline lze provést pouze přes e-mail:
strahovskaliga@gmail.com (viz. Kapitola 5.2)

Pozn.: V průběhu sezóny může ze soupisky odstoupit pouze hráč, který danou sezónu
nenastoupil k žádnému zápasu. Přistoupit může hráč, který v aktuální sezóně nemá
odehraný žádný zápas v rámci ligy.
Tyto změny společně s pozdním odevzdáním soupisky budou postiženy podle pravidel SFL.

5. Registrace hráčů
Od 30. ročníku Strahovské fotbalové ligy byla opět zavedena povinná registrace všech hráčů.
Pravidla registrace, povinnosti hráčů a vše, co se týče registraček, je uvedeno níže.

5.1.Výroba registrací
Do přesně stanoveného data je potřeba zaslat emailem (v předmětu zprávy musí být uveden
přesný název týmu) na strahovskaliga@gmail.com řádně vyplněný formulář.
Formulář se posílá pouze v elektronické podobě na email strahovskaliga@gmail.com. Do
formuláře vyplňte v hlavičce přesný název týmu a v jednotlivých registracích: jméno,
příjmení, datum narození. (UID nevyplňovat!)
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Pokud nám budete psát jakýkoliv email, uveďte vždy do předmětu
zprávy přesný název vašeho týmu. Děkujeme.

Do deadline (28.9.2017) pro odeslání a odevzdání podkladů pro výrobu registrací odevzdá
majitel týmu zalepenou obálku, která musí obsahovat následující:
a) průkazové foto (3,5 x 4,5 cm)!!!. Fotografie musí mít přesnou velikost 3,5 x 4,5 cm,
být barevná, zřetelný a nerozmazaný obličej. Na druhé straně fotografie musí být
napsáno celé jméno hráče, datum narození a název týmu. Vše ostatní bude bráno
jako NEPLATNÉ A registrace NEBUDE VYHOTOVENA.
b) Poplatek 5 Kč za každou novou registraci, v případě odevzdání po termínu 50 Kč.
c) Při přestupu hráče z jiného týmu je nutné odevzdat starou registraci a vytištěný a
vyplněný přestupní lístek (ke stažení na www.strahovskaliga.cz v sekci Základní
informace: „Přestupní lístek“).
d) Kopie libovolného dokladu s fotografií a datem narození (např. ISIC, OP, ŘP atd.,
toto slouží k ověření pravosti, veškeré další osobní údaje na dokladu mohou být
začerněny).
e) Na obálku uveďte přesný název týmu.
f) Registrace bude vyhotovena pouze hráčům, kteří jsou uvedeni na soupisce.
Místa k předání obálky:
• Koleje Strahov, blok 9 (vrátnice)
• Případně jiná další místa po dohodě na strahovskaliga@gmail.com
Pozn.: Při ztrátě registrace postupujte stejně jako při výrobě nové registrace a do obálky
napište vzkaz, že jste registraci ztratili a pokud možno tak UID ztracené registrace. Při ztrátě
pokuta 50 Kč za každou registraci.

5.2.Změny registrací a úprava soupisek
Majitelé týmů nemají během ročníku přímou kontrolu nad soupiskou na webu, soupisky
všech týmů budou spravovány prostřednictvím vedení SH ligy. Přidávání, odebírání hráčů ze
soupisek, či přestupy během sezóny budou probíhat vždy na základě zaslání aktualizované
soupisky (přistupující - odstupující hráči) na mail strahovskaliga@gmail.com. Před začátkem
každého ročníku bude upřesněno datum uzávěrky soupisek. Do této doby se mohou soupisky
měnit libovolně.
Při jakékoliv manipulaci (přestup, vyškrtnutí hráče ze soupisky) musí být odevzdána
registračka dotyčného hráče!
Pozn.: V průběhu sezóny může ze soupisky odstoupit pouze hráč, který danou sezónu
nenastoupil k žádnému zápasu. Přistoupit může hráč, který v aktuální sezóně nemá
odehraný žádný zápas v rámci ligy.
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5.3.Povinnosti hráčů
Každý hráč je povinen mít s sebou svou registraci na každém zápase. Bez registrace smí hráč
nastoupit pouze na občanský průkaz a to pod pokutou 50 Kč!!! Kapitán při vyplnění zápisu
odevzdá registrace všech zúčastněných hráčů rozhodčímu, ten si je u sebe ponechá po celou
dobu utkání a po podepsání zápisu registrace kapitánovi vrátí.

5.4.Tresty
V případě, že by došlo k falšování registračky, příp. by byl hráč registrován ve více týmech
najednou, bude viník postižen dle sazebníku, uvedeném v pravidlech.
Každý majitel týmu zodpovídá za hráče na své soupisce a ručí za to, že všichni hráči poskytli
pravdivé údaje a že nejsou registrováni v jiném týmu!
Strahovská liga a její organizátoři se zavazují, že získané osobní údaje budou sloužit
výhradně pro účely Strahovské ligy a nebudou poskytnuty žádné třetí osobě (dle zák.
101/2000Sb.)

6. Změna majitele týmu
Pro změnu majitele týmu bude zapotřebí:
• původní majitel oznámí prostřednictvím kontaktního mailu (strahovskaliga@gmail.com)
jeho odstoupení a připíše do mailu jméno, příjmení, telefonní číslo a kontaktní email
nového majitele týmu, přičemž kopii odešle novému majiteli a do přílohy přiloží
upravenou soupisku
• nový majitel pak pošle souhlasný email s novou funkcí v týmu
• pokud budou obě podmínky splněny, provede se změna majitele týmu
Pozn.: Doporučujeme nenechávat změnu majitele na dobu mezi potvrzením účasti týmu v novém
ročníku a rezervací míst ve skupině, ověření přihlašovacích údajů je pak složitější a při hromadném
spuštění přihlašování pro rezervaci míst ve skupinách by mohlo docházet k chybám.
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