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Kapitán domácího týmu si vyzvedne zápis o utkání, 3 stavítka,propisku a jako
první napíše nasazení hráčů svého týmu. Pak zápis přeloží a kapitán týmu hostů
dopíše své nasazení hráčů do utkání aniž by viděl nasazení hráčů domácího týmu.
Po odehrání zápasu týmů vyplní kapitán domácího týmů za asistence kapitána
týmu hostů zápis o utkání, oba jej podepíší a kapitán domácího týmu zápis
odevzdá řediteli/organizátorovi turnaje spolu se stavítky a propiskou.
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Za správnost výsledků uvedených v zápise o utkání je odpovědný kapitán týmu
domácích, stejně tak za vrácení stavítek a psacích potřeb. V případě nedodání
zápisu o utkání, či dodání zápisu s neúplnými či chybně uvedenými výsledky
bude skrečováno celé utkání týmů či dílčí zápasy utkání týmů v neprospěch
domácího týmu. V případě nevrácení stavítek či propisek bude požadována
náhrada vzniklé škody.
Pro podání stížnosti je nutné důvod stížnosti řešit s ředitelem turnaje, pakliže
dle názoru stěžovatele důvod ke stížnosti pokračuje, je povinen stížnost uvést
na zadní stranu zápisu o utkání s popis důvodu stížnosti, aktéry a svědky.

Za správnost výsledků uvedených v zápise o utkání je odpovědný kapitán týmu
domácích, stejně tak za vrácení stavítek a psacích potřeb. V případě nedodání
zápisu o utkání, či dodání zápisu s neúplnými či chybně uvedenými výsledky
bude skrečováno celé utkání týmů či dílčí zápasy utkání týmů v neprospěch
domácího týmu. V případě nevrácení stavítek či propisek bude požadována
náhrada vzniklé škody.
Pro podání stížnosti je nutné důvod stížnosti řešit s ředitelem turnaje, pakliže
dle názoru stěžovatele důvod ke stížnosti pokračuje, je povinen stížnost uvést
na zadní stranu zápisu o utkání s popis důvodu stížnosti, aktéry a svědky.

podpis kapitána domácího týmu:

podpis kapitána domácího týmu:

podpis kapitána hostujícího týmu:

podpis kapitána hostujícího týmu:

podpis organizátora/zásturpce:

podpis organizátora/zásturpce:

