REGISTRAČNÝ PORIADOK
LIMFU ZVOLEN

KAPITOLA I.
ZÁKLADNÉ USTANOVENIA
ČLÁNOK 1
Hráči ktorí sa chcú zapojiť do súťaží organizovaných LIMFU ZVOLEN, musia byť registrovaní
podľa tohto registračného poriadku.
ČLÁNOK 2
Účelom športovej registrácie v LIMFU ZVOLEN je hlavne zabezpečenie regulárneho priebehu
súťaží.
ČLÁNOK 3
Športová registrácia (ďalej len registrácia) je spôsob, ktorým sa zisťuje a preukazuje príslušnosť
k určitému družstvu. Registrácia sa preukazuje registračným preukazom (RP) hráča.
ČLÁNOK 4
1. Podmienkou registrácie je členstvo v LIMFU ZVOLEN.
2. Člen LIMFU ZVOLEN môže byť registrovaný len za jedno družstvo a vlastniť len jeden platný
registračný preukaz.
3. Ak požiada o registráciu športovec, ktorý je cudzím štátnym príslušníkom, vyžiada si Matrika
LIMFU ZVOLEN vyjadrenie príslušného zahraničného športového orgánu.
ČLÁNOK 5
1. Registrácia hráča je možná len za družstvo, ktorého je hráč členom.
2. Hráč sa môže zúčastniť športových súťaží poriadaných LIMFU ZVOLEN len ako príslušník družstva,
za ktoré je registrovaný.
ČLÁNOK 6
Ustanovenia tohto registračného poriadku sa vzťahujú na registráciu dospelých hráčov a hráčov
ako povoľuje SP.

KAPITOLA II.
PODKLADY PRE REGISTRÁCIU

•

•
•
•

ČLÁNOK 7
Pre vystavenie registračného preukazu hráča je potrebné predložiť tieto podklady:
Prihláška k registrácii, ktorú podáva hráč prostredníctvom družstva, v ktorom chce byť
registrovaný na tlačive „Prihláška k registrácii“ (za vypísanie podľa predtlače a za správne
vyplnenie všetkých údajov zodpovedá družstvo).
Fotografia hráča musí byť o rozmeroch 3,5 x 4,5 cm,nie staršia ako 1 rok a nepoužitá.
Doklad o úhrade registračného poplatku (viď článok 14). Poplatok za vydanie nového RP po
odohratí stretnutí 1. kola je 0,50 €.
Dátum narodenia hráča.

ČLÁNOK 8
1. Úplne a presne vyplnené podklady k registrácii doručí družstvo osobneMatrike LIMFU ZVOLEN,
ktorá vykoná registráciu.
2. Neúplné alebo nepresne vyplnené podklady budú družstvu vrátené a registrácia nebude vykonaná.
3. Každá prihláška k registrácii musí byť podpísaná a opečiatkovaná aj zodpovedným funkcionárom
družstva.

ČLÁNOK 9
Registračný preukaz platí 10 rokov od jeho vydania. Jeho platnosť sa nepredlžuje, po uplynutí
uvedenej doby sa preukaz vymení.
ČLÁNOK 10
1. Meniť, opravovať a vpisovať záznamy do registračného preukazu môžu len poverení funkcionári
príslušného orgánu LIMFU ZVOLEN a funkcionári Matriky LIMFU ZVOLEN.
2. Porušenie ustanovenia čl. 10 odst. 1 má za následok neplatnosť RP.
3. Za zmenu, opravu alebo zápis záznamov vykonaných v rozpore s ustanoveniami tohto poriadku, ktoré
úmyselne, z nedbanlivosti alebo omylom vykonali funkcionári LIMFU ZVOLEN, zodpovedajú títo
funkcionári. Za takéto nedostatky nenesie športovo-technické ani disciplinárne dôsledky hráč ani
družstvo.
ČLÁNOK 11
1. Ak dôjde k strate, závažnému poškodeniu, zaplneniu časti „Prestupy“, zmene mena či priezviska
alebo k zničeniu preukazu, požiada hráč prostredníctvom svojho družstva o vydanie duplikátu. Poplatok
za vydanie duplikátu RP je 1,00 €.
2. K vydaniu duplikátu je oprávnená len matrika LIMFU ZVOLEN.

KAPITOLA III.
ZRUŠENIE A OBNOVA REGISTRÁCIE
ČLÁNOK 12
1. Zrušenie registrácie je možné vykonať len ak ide o zánik družstva alebo regionálnej únie a o zrušenie
registrácie požiada hráč alebo družstvo písomnou formou.
2. Ak zruší družstvo registráciu hráča, zaniká mu týmto dňom registrácia v uvedenom družstve a hráč
má právo sa nechať nanovo zaregistrovať za iné družstvo LIMFU ZVOLEN. Toto platí pre príslušníkov
družstiev, ktoré sa rušia v záujme zlúčenia s inými družstvami, pokiaľ títo hráči nemajú záujem nechať
sa zaregistrovať za družstvo, ktoré vzniklo z lúčením alebo za družstvo, do ktorého bolo zrušené
družstvo včlenené. Spôsob administratívneho postupu v uvedených prípadoch stanoví VýborLIMFU
ZVOLEN.
3. Návrh na zrušenie registrácie v LIMFU ZVOLEN, v ktorej sa registrácia preukazuje RP, podáva
výbor družstva, v ktorom je hráč registrovaný. Návrh môže byť podaný na základe písomnej žiadosti
hráča alebo výboru družstva a táto bude dodaná osobneMatrike LIMFU ZVOLEN.
4. Ak výbor družstva odmieta vyhovieť žiadosti hráča o zrušenie registrácie alebo ak hráč nesúhlasí
s tým, aby sa mu zrušila registrácia, môže rozhodnutie výboru družstva nahradiť rozhodnutie
VýboruLIMFU ZVOLEN.
ČLÁNOK 13
1. Hráč, ktorému bola zrušená registrácia na jeho vlastnú žiadosť, môže byť nanovo zaregistrovaný za
iné družstvo najskôr odo dňa zrušenia registrácie, ak nemá pohľadávku voči družstvu.
2. Hráč, ktorému bola z rušená registrácia z iniciatívy družstva, môže byť znovu zaregistrovaný za iné
družstvo kedykoľvek o to hráč požiada, nie v priebehu súťaže.
3. Hráč, ktorý bol vylúčený z LIMFU ZVOLEN, nemôže byť nanovo zaregistrovaný skôr ako za dva
roky odo dňa vylúčenia, ak nerozhodne Matrika LIMFU ZVOLEN inak.
4. V prípadoch nanovo zaregistrovania hráča sa postupuje ako v prípade prvej registrácie.

KAPITOLA IV.
REGISTRAČNÉ POPLATKY
ČLÁNOK 14
1. Základná registrácia, obnova registrácie a výmena preukazu sa vykoná za jednorazový vstupný
manipulačný poplatok vo výške 0,50 €. V tomto poplatku je zahrnutý i registračný poplatok platný po
dobu platnosti registračného preukazu. Základnú registráciu musí urobiť matrika najneskôr odo dňa
obdŕžania žiadosti o registráciu.
2. Za vystavenie duplikátu RP zaplatí hráč 1,00 €.
3. Poplatky podľa čl. 14 odst. 1, 2 a 3 sa poukazujú na účet LIMFU ZVOLENosobne.

KAPITOLA V.
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
ČLÁNOK 15
1. Konania v sporoch o registráciu je dvojstupňové. V prvom stupni rozhoduje o spore matričná komisia
LIMFU ZVOLEN. O odvolaní proti rozhodnutiu matričnej komisie rozhoduje s konečnou platnosťou
Rada LIMFU ZVOLEN.
2. Odvolanie, týkajúce sa registrácie hráča, musí byť družstvom alebo hráčom podané najneskôr do 21
dní od jej vzniku.
3. K odvolaniu je družstvo, resp. hráč povinný priložiť doklad o úhrade poplatku k odvolaniu, ktorý činí
10,00 €.
ČLÁNOK 16
Porušenie ustanovení tohto registračného poriadku sa považuje za disciplinárne previnenie, ktoré
prerokuje príslušná disciplinárna komisiaLIMFU ZVOLEN podľa platného disciplinárneho poriadku
LIMFU ZVOLEN.
ČLÁNOK 17
Výklad tohto registračného poriadku, jeho zmeny a doplnky vykonáva Výbor LIMFU ZVOLEN.
ČLÁNOK 18
Registračný poriadok malého futbalu nadobúda účinnosť dňom 01. septembra 2018

