
             ObFZ BA-mesto a ObFZ BA-vidiek   
Oficiálny a presný názov FK podľa ISSF:

 ..........................................................................................................................

záväzne prihlasuje do súťaží BFZ (regionálny FZ, Obl.FZ-BA mesto, vidiek) pre súťažný ročník 2014/2015
tieto družstvá:Ku každému družstvu priraďte vekovú kategóriu

Súťaž Požadovaný Požadovaný
(skratka) hrací deň hrací čas

dres

trenírky

štulpne

Prípravka: je potrebné napísať ročníky alebo prevažujúcu časť!

r:  2004

r:  2005

r: 2006

Slovnaft Cup Družstvá III. a IV. ligy sk. A a sk. B sa prihlasujú povinne !

Seniori:

Požiadavky klubov ( hody...) : .........................................................................................................

Nenávratný štartovný vklad do jednotlivých súťaží seniorovv je stanovený takto: 
III.liga S3BA 600 €, S4A a S4B 400 €, ObFZ BA-mesto 170 €, ObFZ BA-vidiek 230 €.
V prípade, že družstvo prihlasujúce sa do ObFZ Bratislava-mesto nebude mať žiadne

farba dresov pre domáce
zápasy ( len MRB,S4A,S4B )

Seniori:

Dorast:

Kategória Ihrisko + poznámka

Záväzná Prihláška do súťaží riadených BFZ,

BRATISLAVSKÝ FUTBALOVÝ ZVAZ, Súmračná 27, 821 02 BRATISLAVA

Žiaci:



mládežnícke družstvo, musí uhradiť naviac okrem štartovného vkladu aj poplatok
vo výške 50 % zo štartovného vkladu. V kategóriach dorastu, žiakov a prípraviek sa 
štartovný vklad nehradí. ŠTK upozorňuje všetky kluby, že na "Záväznej Prihláške
do súťaží..." musia byť k dátumu doručenia na sekretariát BFZ uvedené všetky druž-
stvá, ktoré klub prihlasuje do súťažného ročníka 2014/2015. ŠTK upozorňuje kluby
na podmienku zaradenia do súťaží podla RS čl.12 !!! ŠTK si vyhradzuje v prípade
potreby právo úpravy hracích termínov a právo na neakceptovania prihlášok,
čených na sekretariát BFZ bez pečiatky klubu, neuvedenia právoplatných štatutár-
nych zástupcov a po termíne podania, ktorý je uvedený na tejto prihláške.

"Záväznú Prihlášku ..." je nutné doručiť na sekretariát BFZ do 30.6.2014
do 14:00 hod. ! Štartovný vklad je nutné zaplatiť na účet príslušného FZ
podľa zaradenia príslušného seniorského družstva najneskôr tak, 
aby bol na danom účte zaevidovaný (pripísaný) do 30.6.2014 !
Číslo účtu: BFZ = 182937012/0200, ObFZ BA-mesto = 20126225/6500,
ObFZ BA-vidiek = 1652432356/0200

Údaje pre Rozpis súťaží: (vyplňujte PC technikou alebo písacím strojom )  
1.Názov FO ( FK ), adresa a bankové spojenie, DIČ:                        IČO:

2.Záväzná adresa na zasielanie pošty:

3.Meno a priezvisko, adresa a tel. číslo (  Mob / e-mail ) - predseda FO ( FK ):

4.Meno a priezvisko, adresa a tel. číslo ( Mob /e-mail ) - tajomník FO ( FK ):

Prehlasujeme,že všetci hráči, hrajúci za naše družstvá nastupujú na stretnutia zdravotne 
spôsobilí, a že náš FO (FK) je finančne i organizačne zabezpečený tak, aby jeho prihlásené
družstvá pre súťažný ročník 2014/2015 dokončili podľa platných noriem a v priebehu
súťaží uhradí riadiacemu orgánu stanovené poplatky a pokuty  v určenom termíne.
V prípade odstúpenia, alebo vylúčenia z jednotlivých súťaží sa zaväzujeme uhradiť pokuty a
poplatky zverejnené v príslušnej Úradnej správe a stanovené v RS BFZ pre daný súť. ročník.

Štatutárný zástupcovia klubu - podpísané dňa:   .............................

Meno a priezvisko:................................................... podpis:.......................................  

Meno a priezvisko:................................................... podpis:......................................

Pečiatka Klubu

ISSF manager klubu:
Meno a priezvisko, adresa a tel. číslo ( Mobil /e-mail ) 


