Záväzná prihláška do súťaže organizovanej SFZ alebo SF
Základné informácie o súťaži
Typ športu (futbal, futsal)
Riadiaci zväz súťaže
Súťažný ročník
Názov súťaže
Veková úroveň súťaže

U

Veková kategória súťaže
Úroveň súťaže (hierarchická)
Pohlavie (Muži, Ženy)
Základné informácie o klube
Názov klubu (podľa ISSF)
IČO (podľa ISSF)
Štatutárny orgán klubu (osoby)
Informácie o prihlasovanom družstve do súťaže
Názov družstva

Generuje sa z názvu klubu a vekovej úrovni prihlasovaného družstva.

Marketingový názov družstva *
Hlavná hracia plocha (podľa ISSF)

Typ povrchu

Pomocná hracia plocha (podľa ISSF)

Typ povrchu

Poštová adresa, fakturačná adresa, dodacia adresa, kontaktné údaje a fakturačné údaje musia byť v čase
podania záväznej prihlášky uvedené v ISSF. Štatutárny orgán klubu (osoby) musí byť zhodný na tejto záväznej
prihláške s aktuálne uvedenými v ISSF, inak je prihláška považovaná za neplatnú. Tieto údaje budú použité
do Rozpisu príslušných súťaží.
Dorastenecké družstvá v súťažiach

Súťaže

Žiacke družstvá v súťažiach

Súťaže

Požadované žrebovacie číslo *

Požadovaná výnimka pre ÚHČ *

Farba výstroja

Základná farba

Náhradná farba

Dres
Trenírky
Štulpne
* nepovinné

Ostatné povinné podmienky určuje riadiaci zväz (jeho orgán, zvyčajne ŠTK) danej súťaže.
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Podaním tejto „Záväznej prihlášky“ sa klub
a) zaväzuje riadiť sa platnými futbalovými normami a predpismi, pokynmi a rozhodnutiami vydávanými riadiacimi orgánmi
daných súťaží, ako aj ustanoveniami klubového licenčného systému UEFA, SFZ a SF (pokiaľ sa na danú súťaž vzťahujú).
b) zaväzuje sa v rámci existujúcich a budúcich hráčskych a trénerských zmlúv využívať doložku rozhodovania sporov
zakladajúcu právomoc Komory SFZ pre riešenie sporov vo všetkých zmluvných vzťahoch s osobou podliehajúcou
kompetencii SFZ a SF, a pokiaľ je to možné, bude využívať doložku rozhodovania sporov aj v zmluvných vzťahoch, do
ktorých vstúpi mimo štruktúr SFZ, SF a jeho členov.
c) zaväzuje dokladovať skutočnosť, že má na účtoch riadiacich orgánov zakontované finančné čiastky oprávňujúce ho
na zaradenie do súťaže podľa podmienok pre danú súťaž, a to:
i. nenávratné štartovné v požadovanej výške stanovené Rozpisom súťaží pre súťažný ročník, do ktorého klub prihlasuje
svoje družstvo, ktorého úhradu musí preukázať najneskôr v deň potvrdzovania súpisky družstva klubu pred začiatkom
súťažného ročníka, do ktorého klub prihlasuje svoje družstvo.
ii. uhradiť náklady spojené s výkonom činnosti rozhodcov a delegátov, ktoré musia byť uhradené podľa ustanovení
v Rozpise súťaží danej súťaže pre súťažný ročník, do ktorého klub prihlasuje svoje družstvo.
iii. dodržiavať všetky ostatné podmienky vydané riadiacim orgánom danej súťaže v ekonomickej a športovo technickej
oblasti. Podrobnosti určuje Rozpis súťaží pre súťažný ročník, do ktorého súťaže klub prihlasuje svoje družstvo.
d) zaväzuje v oblasti televíznych a marketingových práv rešpektovať povinnosti a obmedzenia vyplývajúce z platných alebo
v budúcnosti uzatvorených zmlúv s partnermi riadiaceho zväzu súťaže, do ktorého súťaže klub prihlasuje svoje družstvo.
e) zaväzuje zabezpečiť podmienky pre plnohodnotné pôsobenie družstva v súťaži po stránke organizačno–právnej, materiálnotechnickej a ekonomickej.
f) zaväzuje zabezpečiť nahlásenie a dokladovanie zmien súvisiacich s prihláškou do súťaže vykonaných v priebehu súťažného
ročníka, a to najneskôr do 15 dní odo dňa ich schválenia oprávnenými orgánmi klubu.

Klub zároveň
g) potvrdzuje, že pokiaľ je obchodnou spoločnosťou má predmet činnosti v súlade so zákona č. 440/2015 Z. z. o športe a o
zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov s účinnosťou od 01.01.2016.
h) berie na vedomie, že pri nesplnení podmienok stanovených pre účasť v súťaži, resp. ich neplnení, či porušení v priebehu
súťažného ročníka, budú voči klubu, jeho orgánom, príp. členom (funkcionárom, hráčom) vyvodené sankcie v zmysle
platných predpisov a poriadkov SFZ, vrátane sankcií vyplývajúcich z neplnenia platných ustanovení klubového licenčného
systému SFZ a SF (pokiaľ sa na danú súťaž vzťahujú),
i) prehlasuje, že v súlade s rozhodnutím Exekutívy FIFA a UEFA ako i nadväznými rozhodnutiami riadiacich orgánov súťaží,
bude rešpektovať právomoc Komory SFZ pre riešenie sporov, licenčných orgánov, Disciplinárnej komisie SFZ, Odvolacej
komisie SFZ, rozhodcovských orgánov FIFA a CAS vo veciach týkajúcich sa členských vzťahov, stanov, uznesení a
rozhodnutí futbalového hnutia, jeho členov a osôb s jeho príslušnosťou, a že sa zaväzuje riešiť spory s osobami s
príslušnosťou k SFZ alebo k členom SFZ prostredníctvom príslušných orgánov SFZ.

Dátum a podpis štatutárneho orgánu klubu (osoby)
Dátum*
Meno a priezvisko*

Overený podpis* .............................................

Meno a priezvisko*

Overený podpis* .............................................
* povinný údaj, ak je len jeden štatutárny orgán klubu, podpisuje len jeden.

„Za overený podpis sa považuje
podpis, ktorým osoba vlastnoručne
podpísala tento formulár na matrike
SFZ, RFZ alebo ObFZ alebo ktorý
osoba uznala na matrike SFZ, RFZ
alebo ObFZ za vlastný, alebo podpis
osvedčený na matrike obce, mesta
alebo u notára.“

Miesto pre overenie podpisov

Formulár vypisujte v PC (nie rukou)
a tlačte prosím obojstranne na jeden
papier v rámci možností.
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Vysvetlivky
(neprikladajte k Záväznej prihláške do súťaže)
Typ športu
Momentálne iba Futbal alebo Futsal.

Riadiaci zväz súťaže
Zväz, ktorý danú súťaž vyhlasuje a organizuje.

Súťažný ročník
Názov súťažného ročníka, napríklad 2013/2014

Názov súťaže
Presný názov súťaže podľa vyhlásenia súťaží riadiacim zväzom.

Veková úroveň súťaže
Vekové úrovne v slovenských súťažiach sú od U6 po U19 a potom už len Dospelí.
Vekové úrovne v spojení s vekovými kategóriami v slovenských súťažiach sú definované nasledovne:
U21 - juniori
U20 - juniori
U19 - starší dorast
U18 - starší dorast
U17 - mladší dorast
U16 - mladší dorast
U15 - starší žiaci
U14 - starší žiaci
U13 - mladší žiaci
U12 - mladší žiaci
U11 - staršia prípravka
U10 - staršia prípravka
U9
- mladšia prípravka
U8
- mladšia prípravka
U7
- nedefinované
U6
- nedefinované
V slovenských súťažiach sa štandardne používajú:
U19 - starší dorast
U17 - mladší dorast
U15 - starší žiaci
U13 - mladší žiaci
U11 - staršia prípravka
U9 - mladšia prípravka
Pre výpočet povoleného dátumu narodenia (1.1.XXXX a mladší) pre vekovú úroveň pre danú sezónu súťaže sa používa vzorec:
XXXX = rok_ukončenia_súťaže(sezóny) - číslo_pri_vekovej_úrovni
Napríklad:
v sezóne 2013/2014 v kategórii U19 (starší dorast) môžu štartovať narodení 1.1.1995 a mladší (2014-19=1995)

Veková kategória súťaže
Vekové kategórie v slovenských súťažiach sú Prípravka, Žiaci, Dorast, Dospelí.

Úroveň súťaže (hierarchická)
Úrovne súťaží v slovenských súťažiach sú od 1. po 9. úroveň. (predtým sa používala úroveň v spojení so
slovom LIGA, napríklad 2. liga)
Marketingový názov družstva
Toto je nepovinná položka, pokiaľ klub nemá pre prihlasované družstvo marketingového partnera. Marketingový názov sa
bude zobrazovať len na verejnom portáli, pokiaľ bude vyplnený. Riadiace orgány súťaží pre interné použitie používajú
automaticky generovaný názov družstva, ktorý sa generuje z názvu klubu a vekovej úrovni prihlasovaného družstva.
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