
Smernica F7– Mimoriadna registrácia pretekárov 

schválená Mimoriadnym generálnym zhromaždením 9.4.2016 

 

1. V súlade so Smernicou ISAF č.19 – Spôsobilosť a bodom 2.1 Súťažného poriadku SZJ je 
subjekt (klub) poverený technickým zabezpečením pretekov organizovaných SZJ povinný 
zabezpečiť, aby sa pretekov zúčastnili iba registrovaní pretekári SZJ alebo členovia 
zahraničných jachtárskych klubov alebo jachtárskych organizácii uznaných ich národným 
jachtárskym zväzom, ktorý je členom medzinárodnej jachtárskej federácie - ISAF. 

2. Pretekárom, ktorí vyššie uvedené podmienky nespĺňajú umožňuje SZJ naplniť podmienku 
členstva v SZJ na dobu určitú zakúpením jednorázovej pretekárskej licencie.  

3. Jednorázová pretekárska licencia môže byť vystavená na jednotlivé preteky. 

4. Poplatok za jednorázovú pretekársku licenciu je :  

a) 1 EUR za pretek pre osoby, ktoré v danom kalendárnom roku dosiahnu vek maximálne 
23 rokov.  

b) 5 EUR za pretek pre osoby, ktoré v danom kalendárnom roku dosiahnu vek 24 a viac 
rokov  

5. Žiadateľ môže požiadať o vydanie jednorázovej pretekárskej licencie 

a) zaslaním písomnej žiadosti (príloha 1) na sekretariát SZJ a uhradením poplatku na účet  
SZJ; 
b) vyplnením, podaním žiadosti (príloha 1) a zaplatením poplatku v kancelárii pretekov 

subjektu povereného technickým zabezpečením pretekov.  
6. Žiadateľovi po splnení všetkých náležitostí bude pridelené číslo jednorázovej pretekárskej 

licencie, ktoré plní funkciu registračného čísla pretekára a oprávňuje ho k účasti na 
pretekoch organizovaných SZJ v dobe platnosti licencie. 

7. Subjekt poverený technickým zabezpečením pretekov organizovaných SZJ môže  

a) prijať v zastúpení SZJ žiadosť o vydanie jednorázovej pretekárskej licencie;  
b) odmietnuť prijatie žiadosti o vydanie jednorázovej pretekárskej licencie; v tomto 

prípade však nesmie prijať prihlášku na preteky od neregistrovaného pretekára a ak tak 
urobí, bude mu udelená zmluvná pokuta vo výške nákladov na jednorázovú pretekársku 
licenciu.  

8. Subjekt, ktorý prijme v zastúpení SZJ žiadosť o vydanie jednorázovej pretekárskej licencie 
je povinný:  

a) prideliť žiadateľovi číslo jednorázovej pretekárskej licencie, ktoré získa na webovej 
adrese http://www.sailing.sk/pret_licencia.php;  

b) prijať od žiadateľa poplatok za jednorázovú pretekársku licenciu;  
c) previesť vybraný poplatok na účet SZJ do 7 dní od pridelenia čísla jednorázovej 

pretekárskej licencie;  



Príloha 1 

Žiadosť o jednorázovú pretekársku licenciu SZJ 

Dátum podania žiadosti: ................................................  

Žiadam o vydanie jednorázovej pretekárskej licencie na pretek SZJ  
ČTK / Názov pretekov: ...........................................................................  
Miesto konania pretekov: ........................................................................  
 

Svojim podpisom sa zaväzujem po dobu platnosti jednorázovej pretekárskej licencie 
dodržiavať Stanovy SZJ, Smernice a iné záväzné predpisy SZJ.  

Meno: ....................................................... 
Priezvisko: ............................................................  
Rodné číslo: .....................................................  
Krajina narodenia: ..................................................... 
Štátne príslušnsť: ....................................................... 
E-mail: ....................................................................... 
Adresa trvalého bydliska : 
Ulica:  ..................................................................................................Číslo: ........................ 
Obec: ......................................................................Okres:..................................................... 
Krajina: ...................................................................... 
......................................................................................................................................................  

Vyplniť v prípade ak žiadosť prijal subjekt poverený technickým zabezpečením pretekov 
Názov subjektu: .......................................................................................  
Zastúpený osobou : ..................................................................................  
Kontakt na zastupujúcu osobu: ................................................................  
Zaplatená cena : .......................................................................................  
Podpis zastupujúcej osoby: ......................................................................  

.........................................................  
Dátum a podpis žiadateľa  


