PÍSOMNÁ DOHODA
Na základe čl. 28, odst. 4 Súťažného poriadku futbalu uzatvárajú futbalové kluby:
1. Názov :
Adresa :
Štatutárny zástupca FK :
a
2.

Názov :
Adresa :
Štatutárny zástupca FK :
PÍSOMNÚ DOHODU
o vytvorení spoločného družstva mládeže.
Článok 1
Názov spoločného družstva

V tejto písomnej dohode dohodnuté spoločné družstvo bude vystupovať s názvom :

.............................................................................................................................................
Článok 2
Súťaž spoločného družstva
V tejto písomnej dohode dohodnuté spoločné družstvo bude štartovať v súťažnom
ročníku 2016/2017 v nasledujúcej súťaži Stredoslovenského futbalového zväzu,
Partizánska cesta 93, Banská Bystrica :

.............................................................................................................................................
Článok 3
Zodpovednosť za štart spoločného družstva
Za spoločné družstvo dohodnuté v tejto dohode bude zodpovedný voči tretím
osobám a zodpovedný za dodržiavanie ustanovení, zásad a pravidiel Súťažného
poriadku futbalu, Zákona 1/2014 Z. z., Pravidiel futbalu vydaných Medzinárodnou
radou futbalových asociácií (IFAB), Disciplinárneho poriadku SFZ z 5. novembra 2013,
Smernice o licenčnom systéme mládeže SFZ (licencia Útvaru talentovanej mládeže a
licencia Grassroots) zo 7. 10. 2014. nasledovný futbalový klub ( označený ako
futbalový klub 1 v tejto zmluve) :
.............................................................................................................................................

Článok 4.
Nástupca spoločného družstva
Po ukončení platnosti tejto dohody bude v tejto dohode uvedenej súťaži, v ktorej
bude súťažiť v súťažnom ročníku 2016/2017 tu uvedené spoločné družstvo pokračovať
futbalový klub :
.............................................................................................................................................
Článok 5.
Platnosť dohody
Táto dohoda je platná na súťažný ročník 2016/2017, od 1.8.2016 do 18.6.2017 a
nadobúda platnosť schválením Komisiou mládeže Stredoslovenského futbalového
zväzu v Banskej Bystrici a uverejnením schválenia tejto dohody v jeho úradnej správe.
Táto dohoda je vyhotovená v 3 origináloch, z ktorých po jednom originály dostanú :
Futbalový klub označený ako 1 v tejto dohode, futbalový klub označený ako 2 v tejto
dohode a Komisia mládeže SsFZ, ako riadiaci orgán súťaží mládeže.

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

.............................................. ..
pečiatka a podpis štatutárneho
zástupcu (FK 1)

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

................................................
pečiatka a podpis štatutárneho
zástupcu ( FK 2 )

