Zmeny vo vydávaní licencií SZC na rok 2020
•

•

•

Postup pri vydávaní licencií je aj v tomto roku rovnaký ako v roku 2019. Najprv sa
zaregistruje klub a následne jeho členovia požiadajú o licenciu formou Žiadosti o vystavenie
licencie 2020.
Podľa aktuálnych pravidiel UCI je k vystaveniu licencií potrebný nový údaj a to
NÚDZOVÉ ČÍSLO (emergency contact), ktoré bude použité v akútnych prípadoch. Údaj
má obsahovať meno, priezvisko a telefóne číslo na zákonného zástupcu, rodinného
príslušníka, trénera, manažéra alebo kohokoľvek iného, na koho je možné sa v prípade núdze
obrátiť. Tento údaj bude uvedený na zadnej strane licencie ako aj zapísaný do systému UCI.
Bez neho nebude možné licenciu na rok 2020 vystaviť! K poskytnutiu tohto údaju sa
vzťahuje poučenie k pravidlu, ktoré svojim podpisom na Žiadosti o licenciu 2020
potvrdzujete.
Poučenie k pravidlu:

- beriem na vedomie, že sa dôrazne odporúča zadať kontaktnú osobu, ktorú je možné
kontaktovať v prípade núdze alebo incidentu, ktorý sa týka mojej účasti na pretekoch. V tejto
súvislosti potvrdzujem, že kontaktná osoba uvedená na formulári súhlasila s uvedením jej
totožnosti a kontaktných údajov, ktoré sú uvedené v mojej licencii.
•
•

Poplatky za vystavenie licencie ostávajú rovnaké ako v roku 2019,
Športoví odborníci, ktorí už osvedčenie a výpis z registra trestov dodali, ho nemusia
opätovne dávať nanovo, pokiaľ nedošlo k zmene bezúhonnosti,

Ďalšia dôležitá novinka pre rok 2020 sa týka všetkých žiadateľov o licenciu v kategórii
JUNIOR, U23 A ELITE! V tomto roku nám začína plynúť prechodné obdobie novej
podmienky/normy zo strany WADA agentúry o potrebe vzdelávania pretekárov v oblasti
antidopingu. Je potrebné absolvovať a vyplniť/otestovať sa e-Learning Anti-Doping Education
Course
ALPHA,
ktorého
slovenskú
verziu
nájdete
pod
linkom
https://sada.triagonal.net/online/login/index.php. Tento kurz odporúča WADA a Slovenská
antidopingová agentúra aj pre všetok športový sprievod: trénerov, lekárov, masérov atď.
Žiadateľ musí pred podaním žiadosti o vystavenie licencie na rok 2020 a ďalšie
absolvovať/otestovať sa e-Learning Anti-dopingovým testom. K žiadosti o licenciu
žiadateľ doloží aj osvedčenie o úspešnom absolvovaní. Toto sa týka aj všetkých masérov,
keďže sa jedná o člena reprezentácie, ktorý by mohol byť prítomný pri športovcovi na
antidopingovej kontrole/teste!
https://www.uci.org/docs/default-source/rules-and-regulations-right-column/titra-142019.10.03-e-amendments-on-01.01.2020.pdf

