SMĚRNICE PRO REGISTRACI HRÁČŮ
ASOCIACE MALÉHO FOTBALU ČESKÉ REPUBLIKY
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1.
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PODMÍNKY REGISTRACE HRÁČŮ:
hráč, který nebude mít vydaný registrační průkaz (RP) nastoupí do zápasu na občanský
průkaz (OP), půl sezóny může dohrát na OP, poté má POVINNOST SE ZAREGISTROVAT, v
opačném případě již NESMÍ do soutěží AMFČR zasáhnout. Nedodržení tohoto pravidla
bude trestáno dle bodů 7. a 15. SAZPTPO.
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FORMULÁŘ ŽÁDOSTI O REGISTRAČNÍ PRŮKAZ:
žádost o registrační průkaz je ke stažení na stránkách SMFBL
název formuláře: Přihláška člena do Asociace malého fotbalu České republiky, z.s.
žádost o registrační průkaz musí obsahovat:
povinné údaje:
jméno a příjmení hráče
průkazové foto hráče
datum a místo narození hráče
rodné číslo a pohlaví
adresu trvalého bydliště dle OP (ulice, číslo popisné, psč, obec)
podpis prezidenta / vedoucího týmu + podpis hráče
datum
buď telefonní číslo, nebo emailová adresa
nepovinné údaje:
přechodné bydliště
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ZASÍLÁNÍ ŽÁDOSTÍ O REGISTRAČNÍ PRŮKAZ:
žádosti o RP se mohou posílat během celého roku
všechny žádosti o RP se posílají POŠTOU na adresu předsedy registrační komise:
ZDENĚK BURÝŠEK, ÚVOZEK 660, ČERNÁ HORA, 67921
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REGISTRAČNÍ TERMÍNY:
jarní uzávěrka:
1. března daného roku
pokud bude přihláška odeslána do tohoto termínu – registrační průkaz bude vydán ještě
před začátkem jarní části sezóny
pokud bude přihláška odeslána po tomto termínu – registrační průkaz bude vydán před
začátkem podzimní části
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podzimní uzávěrka:
1. července daného roku
pokud bude přihláška odeslána do tohoto termínu – registrační průkaz bude vydán ještě
před začátkem podzimní části sezóny
pokud bude přihláška odeslána po tomto termínu – registrační průkaz bude vydán před
začátkem dalšího ročníku

5.2

VYDÁVÁNÍ REGISTRAČNÍCH PRŮKAZŮ:
registrační průkazy se vydávají vždy vedoucím oddílů na VH, popřípadě v předem
určeném termínu v kanceláři SMFBL na adrese: Na Rybníčku 15, Černá Hora
registrační průkazy se neposílají poštou, ani mailem
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POPLATKY:
vydání Registračního průkazu pro nového hráče - zdarma
vydání duplikátu Registračního průkazu za ztracený, či poničený: 200,-Kč /ks
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ZÁVĚREČNÉ USTANOVENÍ:
Směrnice pro registraci hráčů schválena Správní radou AMFČR dne 08.02.2021
Směrnice pro registraci hráčů je platná od 08.02.2021
Tento dokument je závazný pro všechny oddíly, popřípadě členy, účastnící se jakékoliv
soutěže, organizované Asociací malého fotbalu ČR, jejichž pořadatelskou činnost zajišťuje
sportovní klub Svaz malého fotbalu Blanensko, z.s.

