Registračný poriadok
Slovenskej Federácie Pétanque (SFP)
Registračný poriadok SFP obsahuje viacero dokumentov, ktoré sa týkajú:
•
•
•
•

Registrácie nových klubov
Registrácie nových hráčov
Prestupov hráčov
Hosťovania hráčov
ÚVODNÉ USTANOVENIE

Registračný poriadok vychádza zo Stanov Slovenskej Federácie Pétanque (ďalej iba SFP)
a upresňuje pravidlá členstva a registrácie v SFP. Je záväzný pre všetkých jej členov. Stanovy
SFP rozpoznávajú štyri druhy členstva:
a.
b.
c.
d.

riadnych členov, ktorí sú právnickými osobami,
pridružených členov, ktorí sú právnickými osobami,
individuálnych členov, ktorí sú fyzickými osobami,
čestných členov, ktorí sú fyzickými osobami.

REGISTÁCIA RIADNEHO ČLENA (KLUBOVÁ REGISTRÁCIA)
REGISTRÁCIA NOVÉHO ČLENA
Registrácia je otvorená, to znamená, že o registráciu je možné požiadať kedykoľvek
v priebehu roku.
O prijatí za riadneho člena SFP rozhoduje VZ SFP (Valné Zhromaždenie), ktorý môže túto
právomoc delegovať PSFP po tom, čo riadny uchádzač o členstvo splní podmienky uvedené
v Stanovách SFP a registračnom poriadku SFP.
Klub (športový klub, oddiel, organizácia hráčov, rozhodcov alebo trénerov, združenie a iné
právnické osoby reprezentujúce pétanque), (ďalej iba uchádzač), ktorý sa chce stať členom
SFP a využívať tak výhody a ďalšie možnosti vyplývajúce z tohto členstva (t.j. účasť na
turnajoch určených kategórií, súťažiach MSR, reprezentácie SR, účasť na vzdelávaní,
možnosť usporiadať akcie pod hlavičkou SFP,...) musí spĺňať podmienky stanovené
v Stanovách SFP.
Prvým krokom k úspešnej registrácii je podanie písomnej prihlášky adresovanej SFP (Vzor
písomnej prihlášky je v prílohe 1.). K prihláške musí uchádzač priložiť nasledujúce
dokumenty:
a. kópiu platných stanov alebo obdobnej zakladateľskej listiny uchádzača,

b. aktuálny výpis z príslušného registra použiteľný na právne účely (napr. obchodný
register, živnostenský register, register organizácií Štatistického úradu SR), ak boli
žiadateľovi pridelené (aj vo forme kópií),
c. doklad o pridelení identifikačného čísla organizácie (IČO), ak IČO nie je uvedené v
priloženom výpise podľa písm. b), ak boli žiadateľovi pridelené (aj vo forme kópií),
d. zoznam funkcionárov s vyznačením štatutárnych orgánov, ktoré majú právomoc
vstupovať do právne záväzných vzťahov s tretími osobami.
e. Zoznam členov klubu
f. Súhlas so spracovaním osobných údajov

Splnenie podmienok prijatia za člena SFP kontroluje PSFP v súlade s predpismi SFP.

REGISTRÁCIA HRÁČA

REGISTRÁCIA HRÁČA
Ak hráč nebol nikdy registrovaným hráčom SFP resp. posledných 12 mesiacov nebol členom
žiadneho klubu organizovaného v SFP, tak registrácia je otvorená, to znamená, že
o registráciu je možné požiadať kedykoľvek v priebehu roku. V ostatných prípadoch je
potrebné prihliadať na prestupový poriadok SFP.
Člen klubu (hráč) je registrovaný prostredníctvom klubovej registrácie
Hráč môže byť registrovaný iba za jeden klub, ktorý je zaregistrovaným členom SFP
Individuálnou registráciou hráča sa rozumie platná hráčska licencia, ktorá je evidovaná
v evidencii SFP
Registrácia hráčov u žiadateľov o registráciu klubu prebieha automaticky s registráciou klubu
Registrácia hráčov-cudzincov prebehne až po predložení čestného prehlásenia, že nie sú
registrovaní ako hráči pétanque v inej krajine
O registrácii nového člena klubu, ktorý je už riadnym členom SFP, požiada prezident
materského klubu kedykoľvek v priebehu roku vyplnením tlačiva (Príloha 2), ktorú pošle emailom na PSFP/registračnú komisiu. Nový hráč je zaregistrovaný s dátumom, kedy je na
účet SFP prijatá platba vstupného členského poplatku.
Hráčske licencie sa odovzdávajú obvykle 3x za sezónu. Evidencia sa vedie cez portál.

HRÁČSKA LICENCIA
Platná hráčska licencia oprávňuje hráča zúčastniť sa všetkých súťaží usporiadaných pod
hlavičkou SFP
Hráčska licencia je neplatná ak:

•
•
•
•
•

zanikne registrácia klubu v SFP
hráč ukončí svoju registráciu v klube
hráč je vylúčený z SFP
na licencii chýba ročná známka, fotografia alebo sú tam nečitateľné údaje
majiteľ hráčskej licencie zomrie

Hráč môže v odôvodnených prípadoch požiadať o vydanie duplikátu hráčskej licencie za
poplatok.

ČLENSKÉ PRÍSPEVKY, POPLATKY, POKUTY
Popis
Jednotný poplatok za klub SFP
Prestup hráča do 18 rokov
Prestup hráča staršieho ako 18 rokov
Hosťovanie hráča do 18 rokov
Hosťovanie hráča staršieho ako 18 rokov
Nový hráč (doteraz nebol registrovaný)
Vystavenie novej licencie (aj pri strate)
Predĺženie licencie (nálepka SFP)

Špeciálny
poplatok
100,00 €
6,60 €
20,00 €
3,30 €
8,30 €
3,00 €
-

Nová licencia
2,00 €
2,00 €
2,00 €
2,00 €
-

Nálepka
SFP
3,00 €
3,00 €
3,00 €
3,00 €
3,00 €
3,00 €
3,00 €

