Pretekárom ÚAD SLA: JUNIORI, DOSPELÍ, MASTERS:

Spôsob získania/predĺženia medzinárodnej FIS licencie ÚAD
na sezónu 2016/2017
Pretekári, ktorí majú v nasledujúcej lyžiarskej sezóne 2016/2017 záujem štartovať na
medzinárodných FIS pretekoch si musia aktivovať FIS kód, resp. požiadať o pridelenie
alebo predĺženie platnosti existujúceho FIS kódu.

Predĺženie medzinárodnej FIS licencie
(ak mal pretekár minulú sezónu aktívny fis kód)
Termín aktivácie:

Dokumenty potrebné na
predĺženie:

Do 28.08. 2016
 Riadne vyplnené a podpísané tlačivo „Athletes
declaration“ (v angličtine), pričom DOB je rok narodenia
 Kópiu cestovného pasu (viď pravidlá FIS – ICR rules)
 Potvrdenie o úhrade poplatku
Dokumenty je potrebné zaslať poštou na sekretariát SLA
alebo mailom na registracie@slovak-ski.sk

Výška poplatku na sezónu
2016/2017:

Do termínu 28.08. 2016 je výška poplatku 33,-€
Členom RD-A , RD-B, RD U21-A hradí FIS licenciu ÚAD SLA
(musia však rovnako doručiť na SLA požadované doklady)
Pretekári „Masters“ majú licenciu ZDARMA
(musia však sekretariát SLA požiadať o jej aktiváciu)

Platobné údaje:

Číslo účtu: Transparentný účet ÚAD Slovenská sporiteľňa
IBAN: SK2909000000005075238913
VS: rodné číslo pretekára bez lomítka (pri platbe za viacerých
pretekárov IČO klubu – v takomto prípade je potrebné okrem
uvedených dokladov doručiť aj zoznam prihlasovaných pretekárov)
POZNÁMKA uviesť: meno + FIS kód 2016/17

Po splnení predpísaných povinností bude jednotlivým pretekárom FIS licencia obnovená.
Pretekári, ktorí si túto povinnosť nesplnia do stanoveného termínu (do 28.08. 2016) budú
deaktivovaní a teda ich FIS body nebudú figurovať v listine bodov FIS.
Všetci pretekári, ktorí žiadajú o pridelenie, resp. predĺženie FIS kódu musia byť členmi SLA
s platným členským preukazom až do konca sezóny 2016/17, t.j. do 30. 4. 2017.
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Aktivácia novej medzinárodnej FIS licencie
(ročníky 2000 alebo ak pretekár predtým nemal ešte aktivovaný FIS kód)
Termín aktivácie:

Dokumenty potrebné na
aktiváciu:

Do 31. 10. 2016
 Riadne vyplnené a podpísané tlačivo „Athletes
declaration“ (v angličtine), pričom DOB je rok narodenia
 Kópiu cestovného pasu (viď pravidlá FIS – ICR rules)
 Potvrdenie o úhrade poplatku
Dokumenty je potrebné zaslať poštou na sekretariát SLA
alebo mailom na registracie@slovak-ski.sk
Do termínu do 31. 10. 2016 je výška poplatku 33,-€

Výška poplatku na sezónu
2015/2016:

Platobné údaje:

Od 1.11. 2016 je výška poplatku 100,-€
Členom RD U21-A hradí FIS licenciu ÚAD SLA.
(musia však rovnako doručiť na SLA požadované doklady)
Pretekári „Masters“ majú licenciu ZDARMA
(musia však sekretariát SLA požiadať o jej aktiváciu)
Číslo účtu: Transparentný účet ÚAD Slovenská sporiteľňa
IBAN: SK2909000000005075238913
VS: rodné číslo pretekára bez lomítka (pri platbe za viacerých
pretekárov IČO klubu – v takomto prípade je potrebné okrem
uvedených dokladov doručiť aj zoznam prihlasovaných
pretekárov)
POZNÁMKA uviesť: meno + FIS kód 2016/17

Po splnení predpísaných povinností bude jednotlivým pretekárom aktivovaná licencia na
FIS stránke v intervaloch aktualizovania listiny bodov FIS. Pretekári, ktorí si túto povinnosť
nesplnia, nemôžu byť prihlasovaní na podujatia organizované FIS.

Doplňujúce informácie:
 Všetci pretekári, ktorí žiadajú o pridelenie, resp. predĺženie FIS kódu musia byť
členmi SLA s platným členským preukazom až do konca sezóny 2016/17, t.j.
do 30. 4. 2017.
 V prípade akýchkoľvek nejasností kontaktujte Mgr. Tomáš Kmeť, Výkonný
riaditeľ ÚAD SLA.

Prajeme všetkým pretekárom ÚAD úspešnú sezónu 2016/2017!
Predsedníctvo ÚAD SLA

Poprad, 26. 7. 2016
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