Postup pri získaní pretekárskej licencie U12/U16 na sezónu
2015/2016
PODKLADY POTREBNÉ K AKTIVÁCII PRETEKÁRSKEJ LICENCIE ÚAD U12/U16





Elektronická súpiska oddielu na sezónu 2015/2016
http://www.slovak-ski.sk/evidencia/formulare/supiska$2.html je k dispozícií na web
stránke SLA len pre registrovaných a prihlásených členov
Doklad o úhrade poplatku za licencie
Dokladovanie športovo-lekárskej prehliadky pre kategóriu U16 Potrebné tlačivo
nájdete na http://www.slovak-ski.sk/zjazdove-lyzovanie/tlaciva.html
Kategória U16 – na základe rozhodnutia Komisie U16 a P-ÚAD je športovo-lekárska prehliadka
pre každého žiadateľa o pretekársku licenciu povinná. Prehliadka musí byť vykonaná
telovýchovným lekárom a nesmie byť staršia ako jeden rok. Termín dokladovania prehliadky
je do 30.11.2015 na predpísanom tlačive spoločne za klub.
Kategória U12 – športovo-lekárska prehliadka v sezóne 2015/16 zatiaľ nepovinná, komisiou U12
a P-ÚAD silne odporúčaná (od nasledujúcej sezóny 2016/17 však už bude rovnako povinná).



Každý žiadateľ musí byť až do konca sezóny (30.4.2016) riadnym členom SLA
(v prípade, že mu členstvo končí v priebehu sezóny pred dátumom 30.4. 2016, je si
potrebné členstvo predĺžiť na sekretariáte SLA ešte pred podaním žiadosti o licenciu,
preto si vopred skontrolujte platnosť členstva všetkých žiadateľov za váš klub).
PLATOBNÉ ÚDAJE:
Platbu za licencie je možné vykonať:


len BANKOVÝM PREVODOM na Transparentný účet ÚAD

číslo: 5075238913/0900 Slovenská sporiteľňa a.s.
suma: výška úhrady vypočítaná elektronickou súpiskou
variabilný symbol: IČO klubu
popis: licencie + názov klubu

Licenčné poplatky ÚAD SLA na sezónu 2015/2016
Kategória
Mladšie predžiactvo
Staršie predžiactvo
Mladšie žiactvo
Staršie žiactvo

Rok narodenia

Poplatok za slovenskú
licenciu do 31.10. 2015

Poplatok za slovenskú
licenciu po 1.11. 2015

2007,2006

5,-€

30,-€

2005,2004

5,-€

30,-€

2003,2002

10,-€

50,-€

2001,2000

10,-€

50,-€

ČASOVÉ LEHOTY:
Zaslať vyplnenú a podpísanú súpisku na sekretariát SLA a úhradu vykonať najneskôr :
Kategória U12 – do 31.10. 2015
!!! Po tomto termíne budú licencie vystavované za navýšený poplatok: 30€
Kategória U16 – do 31.10. 2015
!!! Po tomto termíne budú licencie vystavované za navýšený poplatok: 50€
Potvrdenie o športovo-lekárskej prehliadke je možné doložiť aj dodatočne do
30.11.2015.
POSTUP (ako vyhotoviť elektronickú súpisku klubu):
1. Je potrebné sa prihlásiť na web stránke SLA pod svojím heslom
2. Kliknúť na ZJAZDOVÉ LYŽOVANIE – Tlačivá – Súpiska 2015/16 alebo
http://www.slovak-ski.sk/evidencia/formulare/supiska$2.html
3. Súpiska pretekárov – vyberte svoj klub a klikni „načítať údaje z databázy“
4. Zakliknite vpravo pretekárov, pre ktorých žiadate vydať licenciu. Zvlášť na klikať
súpisku pre kategóriu U12 a zvlášť pre kategóriu U16
5. Vyplňte v spodnej časti meno trénera a číslo jeho licencie
6. Kliknite „vytlačiť súpisku“
6. Vytlačenú súpisku podpísať zákonným zástupcom každého pretekára uvedeného na
súpiske (tento podpis nahrádza tlačivo vyhlásenie športovca!)
7. Súpisku potvrdiť podpisom konateľa/štatutára klubu a pečiatkou klubu
8. Spoločne s dokladom o platbe a tlačivom Dokladovanie šport. - lekárskej prehliadky
odoslať poštou na sekretariát SLA do 31.10.2015
9. V termíne 15. – 30.11. 2015 budú zverejnené zoznamy vydaných licencií na kontrolu
každému klubu a v prípade pochybení, budú kluby vyzvané na doplnenie údajov a
vykonanie prípadných korektúr.
10. V prípade potreby vykonania športovo-lekárskych prehliadok u kategórie U16 je možné
termín doloženia týchto potvrdení predĺžiť o mesiac až do 30.11.2015 a tieto potvrdenia
teda doložiť aj dodatočne. Samotná prehliadka musí byť vykonaná telovýchovným
lekárom a nesmie byť staršia ako jeden rok. Dokladovanie podáva štatutár a tréner klubu
spoločne za celý klub na oficiálnom tlačive: Dokladovanie šport. - lekárskej prehliadky.
V prípade otázok, alebo nejasností, prosím kontaktujte športového riaditeľa ÚAD SLA,
Radovana Cagalu, alpine@slovak-ski.sk, alebo 0421 917 171 832
Predsedníctvo ÚAD SLA

