
Futbalový klub ............................................................................................................  
                                                       (presný názov právneho subjektu)

Č. účtu: ............................../ ......... (kód banky)                             IČO:  .......................

Prihláška
Do futbalových súťaží riadených SsFZ pre súťažný ročník 2011/2012

Prezident FK .............................................    manager FK ................................................
(predseda)        (tajomník)
 byt ........../.............................................     byt .........../..............................................
 zam........./..............................................    zam........../..............................................
mobil   ........./..............................................    mobil  ........../..............................................

Poštu žiadame zasielať na adresu:

.............................................................................................................................PSČ: ..................... 
(presná adresa – meno prípadne klub, ulica, číslo, PSČ)

 sekretariát FK ........../............................. fax ........../.................................

     e-mail ........................................ web ..........................................

Do súťaže prihlasujeme

1. Dospelí:  súťaž .............tréner........................................ kvalifikácia ..............

2.  Dorast: III. liga- starší  tréner................................. kvalifikácia...................

                                - mladší  tréner................................. kvalifikácia...................

3.  Dorast: IV. liga  tréner................................. kvalifikácia...................

                      V. liga  tréner................................. kvalifikácia...................

4.  Žiaci: I. liga mladší A-B  tréner................................. kvalifikácia...................

                     II. liga- starší  tréner................................. 
kvalifikácia...................

                               - mladší  tréner................................. kvalifikácia...................

III. liga- starší  tréner................................. kvalifikácia...................

                             - mladší  tréner................................. kvalifikácia...................

 - označiť prihlasované družstvo

Pri žrebovaní žiadame prideliť tieto čísla:
Dospelí ..............................  náhradné .................... výnimka UHČ .........................
Dorast ................................  náhradné .................... výnimka UHČ .........................
Žiaci ...................................  náhradné .................... výnimka UHČ .........................

* hracie dni a hracie časy – viď pokyny ... v prílohe.



Podmienky pre zaradenie družstiev do súťaže

Mládežnícke družstvá zaradené do súťaží:
Kategória ....................... súťaž: ........................  potvrdenie ObFZ .........................
              .......................  súťaž: ........................  potvrdenie ObFZ .......................
              ....................... súťaž: ........................  potvrdenie ObFZ .......................

Hracie plochy schválené SFZ a     SsFZ:  
Hlavné – povrch .........................................  rozmery: ..........................................
Pomocné – povrch .....................................  rozmery:  .........................................

FK III. ligy dospelých – vyplnená príloha – Licenčný systém v podmienkach SFZ pre III. ligy

Farba dresov používaná pri domácich MFS dospelých: a).......... /............ ; b).........../.............. .

Štartovný vklad (dospelí): III. liga  -  500 €
IV. liga -  370 €
V. liga  -  230 €

Platby za R a     DZ  
a) pre FK, ktorých družstvo dospelých štartuje v     súťažiach riadených SsFZ  
    - úhrada zálohovými splátkami, podľa vopred stanoveného rozpisu zálohových platieb:
       l. splátka do 15. 8. 2011
      2. splátka do 20. 9. 2011
      3. splátka do 31. 3. 2012
      4. splátka do 15. 5. 2012
b) pre FK, ktorých družstvo(á) mládeže štartuje(ú) v     súťažiach riadených SFZ a     SsFZ  
    - úhrada mesačných faktúr skutočne vynaložených nákladov z prostriedkov SsFZ,
c) servisný poplatok 
    - uhradia všetky FK, podľa bodu a) -  v zálohových platbách, b) – vždy v druhej faktúre príslušnej 

časti súťažného ročníka (jeseň – jar) vo výške:
      za družstvo dospelých ............................... 20 € (jeseň), ................... 20 € (jar), 
      za dvojičkovú súťaž dorastu (SD-MD) ......  20 € (jeseň), ................... 20 € (jar),
      za družstvo dorastu (IV. V. liga) ................ 16 € (jeseň), ................... 16 € (jar),
      dvojičku žiakov (SŽ-MŽ, A-B) .................... 10 € (jeseň), ................... 10 € (jar).
d) odmeny a     paušálne náhrady pre R a     DZ   
    - ostanú vo výške súťažného ročníka 2010/2011.
S uvedenými podmienkami súhlasíme - nesúhlasíme a žiadame pre súťažný ročník 2011/2012 
o zaradenie do systému bezhotovostného styku medzi delegovanými osobami a FK, prostredníctvom 
SsFZ.
Záväzne  prehlasujeme,  že  budeme plniť  ustanovenia  Súťažného poriadku a Rozpisu  súťaže pre 
ročník  2011/2012.  V prípade  neplnenia  sme  si  vedomí  športovo-technických  a disciplinárnych 
postihov od riadiaceho orgánu SsFZ. Futbalový klub ďalej prehlasuje, že je finančne zabezpečený 
a súťaž riadne dokončí.
Dolupodpísaní zástupcovia klubu potvrdzujeme, že v súlade s rozhodnutím Exekutívy FIFA a UEFA, 
ako aj nadväznými rozhodnutiami orgánov SFZ, budú rešpektovať príslušnosť Rozhodcovského súdu 
SFZ  v súlade  s jeho  „Štatútom“  a  „Rokovacím  poriadkom“  pri  riešení  problematiky  uvedenej  v 
„Štatúte rozhodcovského súdu“ Prvá časť, Základné ustanovenia § 1 a 2.

Prihlášky do súťaží súťažného ročníka 2011/2012 žiadame zaslať najneskôr do 20  . 6. 2011  

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

      _____________    ___________ ____________
prezident FK                                        pečiatka                            maganer FK

č. tel.: 048/4148913, 15, fax 4148914 č. účtu: 0050192944/0900 IČO: 14224755
e-mail: futbal@ssfz.sk, matrika@ssfz.sk, sutaze@ssfz.sk, tlac@ssfz.sk, zapis@ssfz.sk.     web:www.ssfz.sk 
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