Liberecký krajský fotbalový svaz
Rumunská 955/9, Liberec 46001
Tel. GTM: 603 844 534
Email GTM: kolcava@fotbal.cz
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------

Věc:

NOMINACE hráček WU15 výběru LKFS na jednodenní sraz
Místo:
hřiště FK Hejnice
Termín:
středa 11.8.2021
Sraz:
9:00 sraz hřiště Hejnice (ul. Nádražní)
Harmonogram: 9:30 TJ (Hejnice) ; 12:00 oběd ; 13:30 příprava;

15:00 PU s K.Studánka/VTJ Rapid U15 (hřiště Raspenava)
17:00 ukončení srazu ; (možnost poté ještě rege -koupaliště Raspenava)

Za předání a zpětné převzetí dětí v určený den a čas na určeném místě jsou odpovědní rodiče,
případně rodiči pověřený zástupce mateřského klubu.
Všechny hráči si sebou vezmou kartičku pojištěnce + veškerou fotbalovou výstroj a oblečení na celý den.
Každý hráč bude mít vlastní pití.
Hráč musí mít sebou potvrzené prohlášení o bezinfekčnosti COVID - 19, podepsané zákonným zástupcem (stránka
za nominací).
Za předání nominace hráčkám a za jejich účast je zodpovědný mateřský oddíl.
Případné omluvy je nutno okamžitě nahlásí trenérovi Petru Šafářovi, mob.:+420 608 529 718; popř.
GTM LKFS p.Kolčavovi – 603 844 534.

Nominace:

Budinová Barbora - FC Slovan Liberec
Burkoňová Andrea – FK Železný Brod
Csizmaziová Jana – FC Slovan Liberec
Elgheriani Almal – FA Jablonec
Halámková Adéla – FC Slovan Liberec
Opletalová Natálie – FC Slovan Liberec
Pižlová Kateřina – FC Slovan Liberec
Prousková Anna – TJ Velké Hamry
Raselová Nela – FK Arsenal Č.Lípa
Rollová Natálie – Stráž pod Ralskem

Šafářová Diana – FC Slovan Liberec
Ševčíková Anna – FK Arsenal Č.Lípa
Tetourová Anežka – FC Slovan Liberec
Václavíková Hana – FC Slovan Liberec
Víznerová Linda – Viktoria Dětřichov
Vopatová Simona – FA Jablonec

+2 hráčky budou donominované trenérem Šafářem
Další informace:
Nominované hráčky se v termínu 16-19.8.2021 zúčastní celostátního fotbalového turnaje
starších žákyň U-15 Kouba cup 2021 v Třebíči.
Orientačně - sraz pondělí 16.8. 2021 dopoledne cca 9-10h v Liberci. Návrat čtvrtek 19.8.2021
kolem 18h.

Realizační tým: Šafář Petr, Ubiasová Zdena, Procházka Petr
V Liberci, 19.7.2021
Mgr. Michal Kolčava
Grassroots trenér mládeže FAČR
Liberecký KFS
Mobil: (+420) 603 844 534
Mail: kolcava@fotbal.cz

Prohlášení o bezinfekčnosti COVID-19

Já, níže podepsaný _________________________, ID FAČR ____________________,
zastoupený (případně zaškrtněte a vyplňte dle skutečnosti):
________________________, zákonným zástupcem/opatrovníkem
☐
prohlašuji, že:
-

nejsem aktuálně diagnostikován/a COVID-19 pozitivní,
mi nebyla nařízená karanténa v důsledku diagnostikovaného COVID-19 onemocnění nebo kontaktu
s COVID-19 pozitivní osobou,
se u mne neprojevují a v posledních dvou týdnech neprojevily příznaky virového infekčního
onemocnění (např. horečka, kašel, dušnost, náhlá ztráta chuti a čichu apod.),
si nejsem vědom/a setkání s COVID-19 pozitivní osobou v posledních dvou týdnech;
se zavazuji bezodkladně informovat členský klub změně výše uvedených prohlášení a podepsat nový
formulář prohlášení o bezinfekčnosti.

Dále prohlašuji, že (případně zaškrtněte a vyplňte dle skutečnosti):
☐
☐

mi byla dne _________ nařízena karanténa, která byla ukončena dne __________
jsem byl/a dne _________ pozitivně diagnostikován/a s nemocí COVID-19 s tím,
že dne ___________ bylo příslušným lékařem zjištěno, že jsem se uzdravil/a.

V__________________________ dne ___________

____________________________________
člen FAČR / zákonný zástupce / opatrovník

