
Adresa haly:

Tel.č.:

Tel.č.:

Adresa:

E-mail: Web:

Tel.č.:

E-mail: Licencia:

I. miesto: 2320,- EUR

II. miesto: 1660,- EUR

III. miesto: 1000,- EUR

Dospelý MOL liga

Meno správcu haly:

Veková 

kategória:
Pohlavie: Žena Liga:

PRIHLÁŠKA
do MOL ligy pre súťažný ročník 2022/2023

(oficiálny názov)

Hádzanársky oddiel - klub:

Organizačný pracovník:

Potvrdenie o zaplatení treba zaslať do 31.05.2022 najneskôr na e-mail: svarc@slovakhandball.sk

 (výška je znížená o 50% pre súťažný ročník 2022/2023)

Štatutárny orgán oddielu -  klubu potvrdzuje, že bude dodržiavať všetky platné zásady a ustanovenia Reglementu, Rozpisu súťaže a 

disciplinárneho poriadku WHIL (MOL ligy), Pravidiel hádzanej, Hospodárskych smerníc,  nariadení WHIL (MOL ligy) a legislatívnych predpisov 

národných zväzov.

Bankové spojenie (IBAN):

Tréner družstva:

Berieme na vedomie, že podmienkou na zaradenie do súťaže je zaplatenie súťažného vkladu do 31.5.2022. Súčasne prehlasujeme, že nemáme 

žiadne finančné podlžnosti voči SZH ani ČSH a ani naši členovia, súťaž riadne dokončíme a v prípade, že naše družstvo súťaž nedokončí, resp. sa 

odhlási po vyžrebovaní súťažného ročníka 2022/23, vklad prepadne v prospech WHIL (MOL ligy) a poriadkovú pokutu uhradíme.

Kluby ČSH sa zaväzujú riadne uhrádzať platby za rozhodcov a delegátov vo výške stanovenej predpismi ČSH v termínoch a spôsobom určeným 

ČSH.

Pre družstvá SR: Súčasne prehlasujeme, že spĺňame všetky podmienky licenčnej smernice

Výška súťažného vkladu: 1 080,00 €

Súťažný vklad  prosíme  uhradiť na číslo účtu 1055067012/1111,  IBAN: SK79 1111 0000 0010 5506 7012 , BIC: UNCRSKBX  

UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.  Adresa banky: UniCredit Bank, Krížna 50, 821 08 Bratislava                                                        

Prihlášku treba zaslať do 28.05.2022 na adresu národného zväzu, ktorý potvrdzuje právoplatnosť prihlášky. Národné zväzy doručia 

do 31.5.2022 všetky potvrdené prihlášky na adresu WHIL (MOL ligy). 

Výška odmeny pre družstvá na I., II. a III. mieste po základnej časti MOL ligy  2022/2023:

Pečiatka:

Pečiatka a podpis SZH, resp. ČSH

V ............................... dňa ...................

Podpis :

Pečiatka:

V ............................... dňa ...................

Podpis dvoch 

funkcionárov 

podľa vzorových 

podpisov:


