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Licenčný štandard SFZ, verzia 0816 SGS ;:

CieIe klubového licenčného systému SFZ v liceričnom
cykle 2016/2017 (udeľovanie icencií pre súťažný rcčník 2017/2018) -

VŠEOBECNÉ CIELE

leli,‘o\ aI navrhya n11 nčaniu klubuv, čIL‘!IUV I J\!l ( ). I. tiA tflh1jliflh1CC flLI(lIt(I fl (kI/O—
It)\el1o audi[u SGS na skvahiI]lenIe chudo kluhuvtjhu licci ČnJlu y:lcnIIl iď:ilcj lun IKLS);

—) Noveliitu ať ‚‚SmernicLl KLS SEZ. vyd uuc 2(115“, iasIa ju Ia ul1alu)\ J prL‘uluniL‘ EEA a
v doslatučiiurii čauvuni plui%lilln ju picícnuviť kluhuim
Prijiia-iť a kluhum ‚asIat‘ dok nwntúciu k Iicenčnčinu kuiiaiiiu v Iiccnčtl(nl cykle 2W h/l 7;
)iani,ovať Xl. Ljccncny woľkl1up u kluby tI(kladiie pripraviť na IicenčnJ konaiiie;

—. Ku nulovat plnunw upatrení ulu)cnvch kluhuni liccnnýuu urgLflmi fl lu lliluľuvaí ich U nu
itlt‘Ienj liucllcic:

—. I .icenC‘nč kunaniu nutilť pudľa cl]\::iltiIJllu čao\JIiu harmonogramu a LIsIahltflcllÍ ‚ikIatl—
ných predpisuv KI S

V OBLASTI ŠPORTOVÝCH KRITÉRIÍ dosiahnut‘, aby:

-‚ Programy rozvoja mládeže klubov obsahovali aj vzdelávanie, týkajúce sa antidopingu a
integrity futbalu; ‚

—* Pokračovať v spolupráci s Usekom mládeže a rozvoja pri licenčnom konaní mládeže a
Iicenčnom konaní pre súťaže UEFA a FL.

V OBLASTI INFRAŠTRUKTÚRNYCH KRITÉRIÍ dosiahnut‘, aby:

—* Všetky kluby mali platnú základnú dokumentáciu štadiónov, zodpovedajúcu požiadavkám
Smernice SFZ pre inf raštruktúru štadiónov 2018;

V OBLASTI PERSONÁLNO - ADMINISTRATĺVNVCH KRITÉRIÍ dosíahnuť, aby:

— Aby dokumentácia klubov obsahovala aj doklady o registrácii stanovených osób v SF7
(najmá tréneri a zdravotnicky personál).

V OBLASTI PRAVNYCH KRITERII dosiahnut‘, aby:

Kluby pIne rešpektovali záväznosť predpisov a rozhodnutí FIFA, UEFA a SF7, týkajúcich sa
a súvisiacich s KLS.

V OBLASTI FINANČNÝCH KRITÉRIÍ dosiahnut, aby;

Kluby plnili požiadavky doplnených finančných kritérií, podra novej Smernice KLS SF2;
—. Autorizované osoby nových klubov a/alebo nové autorizované osoby klubov pre UEFA CL 8

FFP ITS bolí dostatočne pripravené na plnenie požiadaviek a vkladanie požadovaných
údajov do systému,

Prerokoval a schválil manažment klubového Iicenčného systému SFZ a Licenčá komisia
SFZ na svojich zasadnutiach dňa 31.8 a 29.9.2016.
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