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Pokyny na vybavenie Výstupného listu pre hráča, ktorý prichádza na Slovensko
V žiadosti klubu, ktorý žiada vybavenie Výstupného listu pre hráča, ktorý prichádza na
Slovensko zo zahraničia je potrebné uviesť všetky nižšie uvedené informácie na adresu:
sba@slovakbasket.sk

Výstupné listy vybavuje p. Andrea Kulichová, medzinárodný sekretár SBA, m: 0915 975 029

V predmete správy uviesť: VL – Meno a Priezvisko hráča (národnosť), deň, mesiac a rok
narodenia
VZOR: VL - Janko Erik MRKVIČKA (Francúzsko), 02. 08. 1989

Potrebné informácie

VZOR

Meno a Priezvisko hráča: .......................................... Janko Erik MRKVIČKA
Národnosť hráča: ...................................................... Francúzsko
Deň, mesiac a rok narodenia: ................................... 02. 08. 1989
Predchádzajúci klub/krajina: .................................... BC Barcelona / Španielsko
Meno a Priezvisko agenta: ....................................... Sam Nell FRANKOVIĆ
Národnosť agenta: ................................................... Chorvátsko
Číslo licencie agenta: ................................................ 2011023758

Uvedenú žiadosť zaslať na e-mail: sba@slovakbasket.sk a priložiť aj kópiu pasu hráča.
Poplatky v súlade so Smernicou o štarte zahraničných hráčov za kluby SBA, o odchode
slovenských hráčov do zahraničia a návrate hráčov do klubov hrajúcich súťaže SBA:
Poplatok za vyžiadanie výstupného listu od inej federácie:

17 €

Poplatok za vybavenie žiadosti o vydanie licencie zahraničného hráča na FIBA: 10 €
Poplatok FIBA za licenciu zahraničného hráča:

250 € muži; 125 € ženy

Všetku poplatky sa uhrádzajú na základe vystavenia faktúry z SBA na účet:
IBAN: SK44 1100 0000 0029 2587 2889, SWIFT: TATRSKBX
Federácia, z ktorej hráč/ka odchádza, si môže nárokovať úhradu poplatku 100 € podľa FIBA
pravidiel. Tento poplatok uhrádza klub.
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Upozorňujeme, že v prípade, ak má hráč agenta a žiadajúci klub ho neuvedie, resp.
neuvedie jeho správneho agenta, môže FIBA udeliť pokutu. Prehľad agentov nájdete na
stránke FIBA:
http://www.fiba.com/pages/eng/fc/expe/fibaAgen/agenSear/p/openNodeIDs/5307/selNodeID/
5307/sear.html

Pokyny na vybavenie Výstupného listu pre hráča, ktorý odchádza zo Slovenska
V prípade odchodu hráča zo Slovenska (posledného klubu, kde pôsobil) do zahraničia, je
povinný klub odpovedať obratom na vyzvanie SBA, či je hráč voľným alebo má ešte platnú
zmluvu s materským klubom. SBA je povinná v súlade s predpisom FIBA po obdŕžaní
žiadosti zo zahraničnej federácie jej odpovedať do 7 dní od doručenia takejto žiadosti.

Mgr. Ľubomír Ryšavý
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