Upozornenie !
Výkonný výbor FAM Poprad po rokovaní v decembri 2017 rozhodol:
1. Od letného prestupového obdobia t.j. od 01. 07.2018 budú za FAM Poprad hrať iba
hráči registrovaní vo FAM Poprad !
( Žiaden striedavý štart resp. prestup s obmedzením z iného klubu )
2. Odchody hráčov z FAM Poprad budú od 01.07.2018 riešené iba klasickým prestupom.
( Nie prestup s obmedzením – hosťovanie, ).
( Letné prestupové obdobie pri klasickom prestupe trvá od 01.07. do 31.07. 2018 !!! )
( Zimné prestupové obdobie pri klasickom prestupe trvá od 01.01. do 31.01. 2019 !!!)
3. Príchody hráčov z iných kubov do FAM Poprad budú realizovane iba výnimočne a to
klasickým prestupom !
V prípade, ak klub z ktorého hráč bude prestupovať do FAM Poprad bude požadovať
výchovné, zákonný zástupca požadované výchovné uhradí v súlade s článkom 37
Registračného a prestupového poriadku SFZ. (Registračný a prestupový poriadok

SFZ platný od 28.6.2017 vo formáte *pdf na stiahnutie )
Taktiež uhradí poplatok 7 € za žiadosť o transfer hráča.
(Pri klube FK Poprad je potrebné pripočítať 20 % DPH )

Odvodnenie:
FAM Poprad je klub, ktorý nemá určené výkonnostné ciele.
Aj s menej talentovanou mládežou pracujú a budú pracovať naši odborne erudovaní
tréneri – všetci majú trénerskú licenciu “B“.
Hráme masový futbal, kde chceme, aby naša mládež - FAM Poprad popri škole
športovala.
Okrem dorastencov hráme v mládežníckych súťažiach, z ktorých nemôžeme postúpiť,
ani vypadnúť.
Vzhľadom na počet mládeže a kapacitné možnosti klubu FAM Poprad chceme, aby
možnosť pravidelne hrávať mali iba hráči z nášho klubu.

V prípade nejasnosti kontaktovať p. Molnára 0903 641 435

Článok 19 - Registračné obdobia
(2) Žiadosť o prestup amatéra sa podáva v registračných obdobiach

a) od 01.07. do 31.07. kalendárneho roka (letné registračné obdobie bez obmedzenia),
b) od 01.08. do 30.09. kalendárneho roka (letné registračné obdobie s obmedzením),
c) od 01.01. do 31.01. kalendárneho roka (zimné registračné obdobie bez obmedzenia).
d) od 01.01. do 31.03. kalendárneho roka (zimné registračné obdobie s obmedzením).
(

Článok 37 - Odstupné za amatéra
(1) Za prestup amatéra do nového klubu má materský klub nárok na jednorazové odstupné, ktoré
je stanovené nasledovne
Odstupné od 9 do 19
rokov
do 9 rokov 9-11 rokov 12-15 rokov 16-19 rokov
FA - FA 0 € 150 € 750 € 800 €
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FA do ÚTM 0 € 100 € 300 € 400 €
FA do ostatné 0 € 50 € 200 € 200 €
ÚTM do FA 0 € 150 € 750 € 800 €
ÚTM do ÚTM 0 € 100 € 300 € 400 €
ÚTM do ostatné 0 € 50 € 150 € 200 €
Ostatné do FA 0 € 150 € 500 € 750 €
Ostatné do ÚTM 0 € 100 € 250 € 400 €
ostatné do ostatné 0 € 50 € 100 € 200 €

