
sMĚRNIcE PRo PRoVEDEruívýuĚruY REGlsTnnČruícn pnŮrnzŮ PRo KLUBY
z MoRAVsKosLEzsrÉno KRAJE

Zavedení členské evidence fyzických osob ve rRČR si následně vyžaduje i provedení výměny
registračních průkazů (dále RP), pro které Výkonný výbor FAčR stanovuje následující zásady:

1. Výměna RP musí proběhnout v termínu od 1.11'2012 do 28.02.20L3.

2. Předmětem výměny budou registrační průkazy, které kluby kvýměně předloží. Výměna se

netýká pouze RP vydaných po L.7,2oI2,tJ.JiŽ obsahujících lD.

3. Výměnu RP fyzicky provedou pracoviště úseku registrace FAčR takto:

a) pracoviště Praha - pro kluby, jejichž ,,A" družstva dospělých startují v SR 2012l20t3
vGambrinus lize, ll. lize, čFL a divizích vČechách a dále pro kluby, jejichž,,A" druŽstva

dospělých startují v SR 2012/2013 v soutěžích řízených PFS, Středočeského KFS a oFS

spadajících do Středočeského kraje

b) pracoviště olomouc - pro kluby, jejichž ,,A" družstva dospělých startují v SR 2012120].3

v Gambrinus lize, ll. lize, MSFL a divizích na Moravě

c) pracoviště při KFS - pro kluby, jejichŽ ,,A" družstva dospě|ých startují v SR 2012/2013
vsoutěžích řízených příslušným KFS a dále pro kluby, jejichž,,A" druŽstva dospělých
startujív SR2012/2013 v soutěžích řízených oFS podle územnípříslušnosti ke KFS

VÝměna RP se provede takto: Kluby jsou povinny zaslat doporučenou poštou nebo doručit
osobně na sekretariát Ms KFS vjedné obálce všechny registrační průkazy klubu (včetně

aktuálních originálních fotografií rozměru 3,5 x 4,5 cm) určené k výměně najednou a to
vtermínu od 1.11. do 30'L1.20L2. Fotografie musíbýt zezadu označeny jménem a příjmením

h ráče.

Výměna RP se provede na základě ověření členství dotyčného ve FAČR a na RP se vyznačí
jeho lD (namísto dosavadního rodného čísla). Registračníúsek MS KFs bude zasílat vyměněné
RP zpět na kluby doporučenou poštou' RP lze po dohodě vyzvednout i osobně na sekretariátu
MS KFS.

Výměna se uskuteční dle aktuálního stavu ke dni jejího provedení. Ustanovení přestupních

řádů a registračního řádu nejsou prováděním výměny RP dotčena.

7. Výměna RP se provádí bezplatně, náklady na materiá| nese FACR.

8' Tato směrnice byla schválena Výkonným výborem rRčn dne to.1o.zol2.
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