
 

 

 
 

 
SMĚRNICE K REGISTRACI NOVÉHO HRÁČE 

 
 
V případě, že chce tým zaregistrovat nového hráče a dopsat jej na soupisku, je třeba dodat:  
 
1. Přihlášku člena, která je ke stažení na internetovém portálu www.malakopanabrno.cz v sekci 
„DOKUMENTY – PŘIHLÁŠKY A SOUPISKY“. 
 
2. Fotku hráče, a to ve formátu na občanský průkaz. Fotka nesmí být kopírována, skenována, či  
jinak upravována od originální podoby. V takovém případě Oddělení pro registrace a transfery 
hráčů přihlášku sice převezme, ale hráče nezaregistruje, dokud nebude originální fotka dodána. 
 
3. Poplatek za vyhotovení registrace – jedná se o částku ve výši 250,- Kč. Poplatek zahrnuje 
vyhotovení registrační karty hráče a zadání jeho profilu do elektronické databáze členů BSMK.  
 
4. Členský příspěvek na sezónu – jedná se o částku ve výši 200,- Kč. Příspěvek je využit na 
pokrytí nákladů za vedení a aktualizace internetových stránek svazu a vyplácení odměn členům 
Oddělení historie svazu a statistik, kteří do systému zadávají výsledky zápasů a hráčské i týmové 
statistiky. Dále na vyplácení odměn předsedovi, příp. členům Sportovně – technické komise a 
dalším předsedům a členům komisí, které zajišťují chod svazu. 
 
5. Soupisku týmu pro dopsání nového hráče. Není potřeba vyhotovovat soupisku novou, stačí 
dodat původní, svazem již potvrzenou soupisku, kam se nový hráč dopíše a soupiska se znovu 
potvrdí v již aktuální podobě. 
 
Všechny výše uvedené náležitosti je třeba v eurofólii o formátu A4 zaslat doporučeně na adresu 
Oddělení pro registrace a transfery hráčů, která je uvedena na internetovém portálu 
www.malakopanabrno.cz v sekci „BSMK – ODDĚLENÍ“.  
 
Poplatky a příspěvky se hradí buď v hotovosti, nebo se zasílají na účet BSMK – 190994025/0300, 
do zprávy pro příjemce je třeba uvést důvod platby a jako variabilní symbol telefonní číslo 
odesílatele. Dokud nebude platba připsána na účet BSMK, není možné vyhotovit registrační kartu 
hráče, ani jej zapsat na soupisku týmu. Vyhotovená registrační karta spolu s aktualizovanou 
soupiskou bude následně zaslána poštou na adresu prezidenta klubu, nebo je možné si výše 
uvedené osobně vyzvednout na Oddělení pro registrace a transfery hráčů.  
 
Je možné nechat si registrační kartu vyhotovit do 48 – mi hodin, za což je účtován poplatek 
uvedený v Sazebníku poplatků a odměn, který je zveřejněn na internetovém portálu 
www.malakopanabrno.cz v sekci „DOKUMENTY – SAZEBNÍKY“. V ostatních případech má 
Oddělení pro registrace a transfery hráčů na vyřízení registrace 10 pracovních dnů od data 
doručení všech výše uvedených náležitostí. 


