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Tretí Diel DOPLNOK ustanovení SZC k Pravidlám UCI
Časť 1. Všeobecné ustanovenia
§ 1 Zmeny a úpravy voči pravidlám UCI
1.1.006n Doplnenie bodu
SZC zabezpečí, že držiteľ licencie bude na pretekoch zaradených do
kalendára SZC adekvátne poistený proti nehodám a osobnej zodpovednosti
počas celého roku, kedy je licencia vydaná.
1.1.027n Úprava bodu
Fotografia držiteľa licencie je súčasťou licencie.
1.1.030n Úprava bodu
Jednodňové licencie musia obsahovať súhlas, že držitelia tejto licencie sa
podriadia pravidlám UCI a SZC a majú vhodné poistenie počas celého dňa
alebo všetkých dní, kedy sa podujatie koná.
1.1.036n Doplnenie bodu
Mládežnícke kategórie (muži + ženy):
a. Mini 5-10 rokov
b. Mladší žiak 11-12 rokov
c. Starší žiak 13-14 rokov
d. Kadet 15-16 rokov.
Kategórie Masters (muži + ženy):
A) 30 – 39 rokov
B) 40 – 49 rokov
C) 50 – 59 rokov
D) 60 – 64 rokov
E) 65 – 69 rokov
F) 70 - 74 rokov
G) 75 a viac rokov
(článok upravený 01.01.18; 28.05.19)
1.2.019n Doplnenie bodu
Slovenský zväz cyklistiky považuje všetky cyklistické preteky organizované
na území Slovenskej republiky za špecifické a povoľuje na nich štart
licencovaným pretekárom SZC.
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Štvrtý Diel

Licenčný poriadok SZC

§ 1 Súlad s pravidlami UCI
1.4.001 Licenčný poriadok SZC je v súlade s licenčným poriadkom UCI, viď Druhý
Diel Pravidlá UCI – (preklad) Časť 1. Všeobecné ustanovenia, Kapitola I,
články 1.1.001 až 1.1.033 bis.

§ 2 Postup pri registrácii klubu
1.4.002 Fyzická osoba podnikateľ alebo právnická osoba v zmysle Stanov
Slovenského Zväzu Cyklistiky predloží vyplnený formulár „Prihláška na
registráciu
klubu“,
dostupný
z
internetovej
adresy
http://www.cyklistikaszc.sk – registrácia Klubov a Členov, na adresu sídla
SZC.
1.4.003 SZC potvrdí registráciu len tým športovým klubom, oddielom, TJ
(občianskym združeniam a iným právnym subjektom), ktoré vykonávajú
pretekársku alebo rekreačnú cyklistiku alebo usporiadajú cyklistické
preteky. Táto prihláška musí byť vyplnená vo všetkých kolónkach,
v opačnom prípade bude vrátená žiadateľovi a oddiel nebude v SZC
zaregistrovaný (s výnimkou kolónky oddielového trénera, klub nie je
povinný mať oddielového trénera).
1.4.004 Pri registrácii novovzniknutého klubu je potrebné predložiť:
- kópiu registrácie stanov klubu – občianskeho združenia na MV SR (alebo
kópiu registrácie iného právneho subjektu napr. Výpis z obchodného
registra),
- kópiu potvrdenia o pridelení IČO,
- osvedčenie o registrácii DIČ,
- zápisnicu z klubovej schôdze, na ktorej bol zvolený predseda a štatutári
klubu.

§ 3 Postup pri vydávaní licencií
1.4.005 Oddiely, kluby predložia vyplnený platný formulár „Žiadosť o vydanie
licencie SZC“, dostupný z internetovej adresy http://www.cyklistikaszc.sk –
registrácia Klubov a Členov, na adresu sídla SZC.
1.4.006 Predseda klubu alebo jeho zástupca vyplní strojom alebo paličkovým
písmom formulár žiadosti, v ktorom uvedie u každého žiadateľa tieto údaje:
Klub alebo športová skupina UCI, meno a priezvisko, dátum narodenia,
štátnu príslušnosť, pohlavie, adresu trvalého bydliska v dobe žiadosti,
miesto a krajinu trvalého pobytu v poslednom roku (ak sa líši od bydliska v
dobe žiadosti), kto vydal poslednú licenciu (SZC alebo iná cyklistická
federácia alebo UCI), kto odmietol vydanie licencie v posledných troch
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rokoch, iná krajina, kde má žiadateľ tiež bydlisko, prípadne trest, zastavenie
činnosti v akom termíne (od, do) a kategóriu licencie.
1.4.007 Podpisom a pečiatkou štatutárneho zástupcu oddielu, klubu sa potvrdí, že
žiadatelia o licenciu uvedení na tomto formulári sú členovia menovaného
klubu, oddielu, že žiadatelia, ktorí sa zúčastňujú športových podujatí v jej
aktívnej forme majú platnú lekársku prehliadku, uzatvorené úrazové
poistenie a že uvedené údaje zodpovedajú skutočnosti.
1.4.007 Podľa aktuálnych pravidiel UCI je k vystaveniu licencií potrebný nový údaj a to
bis 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.
(článok doplnený 19.12.19)

1.4.008 Žiadateľ musí vlastnoručne podpísať žiadosť o vydanie licencie ako aj
vydanú licenciu ako prejav súhlasu s pravidlami UCI a SZC.
1.4.009 Žiadateľ o licenciu v kategórii elite, ktorý ma riadne uzatvorenú zmluvu so
športovou skupinou UCI doloží k žiadosti o licenciu kópiu tejto zmluvy.
1.4.009 Žiadateľ o licenciu v kategórii Junior, U23 a Elite, muž aj žena, musí pred
bis podaním žiadosti o vystavenie licencie na rok 2020 a ďalšie, 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. Toto sa od 1.1.2021 bude
týkať aj všetkých žiadateľov o licenciu masér, keďže sa jedná o staff, ktorý by
mohol byť prítomný pri športovcovi na antidopingovej kontrole/teste.
(článok doplnený 19.12.19)
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1.4.010 Žiadateľ o licenciu v kategórii tréner, lekár, masér a rozhodca doloží k
žiadosti o licenciu doklad o získaní príslušnej kvalifikácie a výpis z registra
trestov, ak tak neurobil už v minulosti.
(článok upravený 01.01.18)
1.4.011 Predseda klubu alebo žiadateľ uhradí poplatok za licenciu podľa Finančných
náležitostí SZC bezhotovostným prevodom na číslo bankového účtu,
uvedenom na internetovej stránke.

§ 4 Zvláštne ustanovenia
1.4.012

Licencie budú vydávané iba členom tých klubov, oddielov, ktoré sú pre
príslušný rok riadne zaregistrované v SZC.

1.4.013 Licencie nebudú vydávané členom alebo klubom, oddielom, ktoré nemajú
vyrovnané záväzky voči SZC.
1.4.014 [ článok zrušený k 1.1.2018]
1.4.015 [ článok zrušený k 1.1.2018]
1.4.016

Vo všetkých cyklistických odvetviach musí pretekár pretekať celú sezónu
v kategórii, ktorú má uvedenú na licencii. Prechod z kategórie do kategórie
je povolený len podľa článku 1.4.017.
(článok doplnený 01.01.18)

1.4.017

Pretekár (muž alebo žena), ktorý v kalendárnom roku dosiahol vek 30 rokov
a viac, môže požiadať o zmenu kategórie z kategórie Muži alebo Ženy do
kategórie Masters počas prebiehajúcej sezóny len v tom prípade, že táto
zmena sa týka sezóny v cyklokrose a pretekár bude v tejto kategórii pretekať
celú cyklokrosovú sezónu. Ak už pretekár v prebiehajúcej sezóne cyklokrosu
štartoval vo svojej pôvodnej kategórii, jeho žiadosť o zmenu kategórie bude
SZC zamietnutá.
Pretekár (muž alebo žena), môže požiadať o zmenu kategórie z kategórie
Masters do kategórie Muži alebo Ženy kedykoľvek v priebehu sezóny.
(článok doplnený 01.01.18)
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Piaty Diel

Prestupový poriadok SZC

§ 1 Základné ustanovenia
1.5.001

Prestupový poriadok stanovuje podmienky, podľa ktorých sa uskutočňujú
zmeny oddielovej (klubovej) príslušnosti v rámci Slovenského zväzu
cyklistiky.

1.5.002

Prestupový poriadok sa vzťahuje na všetkých pretekárov vo všetkých
odvetviach cyklistiky a vo všetkých kategóriách, ktorí pôsobia v oddieloch
(kluboch) registrovaných v SZC.

1.5.003 Za prestup sa nepovažuje nová registrácia športovca, ktorého oddiel (klub)
zanikol, čo znamená, že nie je registrovaný v SZC.
1.5.004 Pretekárom, ktorým skončila doba platnosti licencie Slovenského Zväzu
Cyklistiky a ktorí nie sú viazaní platnou zmluvou a majú vysporiadané všetky
záväzky so svojim predchádzajúcim oddielom (klubom) slúži prestupový
lístok,
ako
potvrdenie
o vysporiadaní
všetkých
záväzkov
s materským/predchádzajúcim klubom k novej žiadosti o licenciu
(článok zmenený 01.01.18)
1.5.005 Prestupom sa rozumie trvalá zmena oddielovej (klubovej) príslušnosti.
1.5.006 Hosťovaním sa rozumie dočasná zmena oddielovej (klubovej) príslušnosti
na presne stanovenú dobu.
1.5.007 V prestupovom konaní vystupujú títo účastníci :
a)
športovec žiadajúci o prestup, resp. hosťovanie
b)
materský oddiel (klub)
c)
nový oddiel (klub)
1.5.008 Oddiel (klub) má právo uzatvoriť so športovcom zmluvu, v ktorej môžu byť
dohodnuté podmienky prestupu. Počas platnosti tejto zmluvy sa prípadný
prestup uskutoční podľa jej ustanovení, ak o to požiada niektorý
z účastníkov prestupového konania tak, že to uvedie na prestupovom
lístku. V tom prípade musí k lístku pripojiť kópiu zmluvy, na ktorú sa
odvoláva. V opačnom
prípade sa o prestupe rozhoduje podľa tohto
prestupového poriadku.
1.5.009 [ článok zrušený k 1.1.2018]
1.5.010 Športovec môže prestup uskutočniť len raz za kalendárny rok.
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1.5.011 Športovec môže ohlásiť prestup i počas doby, kedy má zastavenú
pretekársku činnosť (nerozhoduje dôvod zastavenia činnosti). Oddiel (klub)
je povinný vyjadriť sa k prestupu do 14 dní od doručenia prestupového
lístka, so všetkými podmienkami, ktoré nie je možne dodatočne meniť. V
prípade, že tak neurobí, súhlasí s prestupom.
1.5.012 Počas doby, po ktorú sa o prestupe jedná, vrátane garančnej lehoty, má
právo športovec štartovať za svoj materský oddiel (klub) na všetkých
súťažiach.
1.5.013 Pre pretekárov, ktorí sú členmi tímov registrovaných UCI, pre prestup platia
podmienky stanovené príslušnou zmluvou a pravidlami UCI.

§ 2 Ohlásenie prestupu
1.5.014 Žiadosť o prestup posiela športovec na adresu sídla SZC, na riadne
vyplnenom tlačive „PRESTUPOVÝ LÍSTOK“, na ktorých sú uvedené tieto
náležitosti:
a) vyplnené osobné údaje športovca, jeho vlastnoručný podpis (u
neplnoletých aj zákonného zástupcu), dátum, kedy lístok podpísal.
b)

vyjadrenie materského oddielu (klubu) k prestupu obsahuje: podpis
štatutárneho zástupcu oddielu (klubu), pečiatka oddielu (klubu) a
dátum podpisu. Za prejav súhlasu s prestupom sa pokladá i to, ak je v
rubrike „VYJADRENIE MATERSKÉHO ODDIELU (Klubu)“ iba pečiatka
oddielu (klubu) a vyššie uvedený podpis.

c) vyjadrenie nového oddielu (klubu) k prestupu (platia rovnaké
podmienky ako v predchádzajúcom bode) a doklad o uhradení
odstupného, ak materský oddiel (klub) odstupné požaduje (dokladom je
napr. kópia príkazu na úhradu potvrdená peňažným ústavom, kópia
poštovej poukážky a pod.)
1.5.015 K „PRESTUPOVÉMU LÍSTKU“ priloží športovec doklad o zaplatení poplatku
za vybavenie prestupu. Poplatok poukáže na účet SZC podľa Finančných
náležitostí SZC .
1.5.015 [ článok zrušený k 1.1.2018]
bis

1.5.016 [ článok zrušený k 1.1.2018]
1.5.017

Športovec môže poveriť oddiel (klub), do ktorého prestupuje, aby ho
zastupoval v prestupovom konaní.
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§ 3 Rozhodnutie o prestupe
1.5.018 O prestupoch riadne ohlásených v zmysle tohto poriadku rozhoduje ŠTK
SZC. Rozhodnutie môže byť vyslovené len takto:
a) žiadosť o prestup sa schvaľuje
b) žiadosť o prestup sa zamieta
1.5.019 Rozhodnutie o prestupe ŠTK SZC schváli len vtedy, ak je splnená jedna z
týchto podmienok:
a) materský oddiel (klub) súhlasí s prestupom bez ďalších podmienok
b) sú vysporiadané všetky záväzky
1.5.020 Prestup ŠTK SZC neschváli ak:
a) sa oddiely (kluby) nedohodli
b) ak má športovec voči materskému klubu záväzky (finančné,
materiálové). Materský klub musí existenciu týchto záväzkov
doložiť.
(článok zmenený 01.01.18)

§ 4 Hosťovanie
1.5.021 Hosťovanie športovca v inom cyklistickom oddieli (klube) ŠTK SZC schváli len
vtedy, ak s hosťovaním súhlasí materský oddiel (klub) a doba hosťovania nie
je kratšia ako 6 mesiacov.
1.5.022 Hosťovanie sa vykonáva na základe prestupových lístkov a rovnakých zásad
ako pri prestupoch (poplatky, vystavenie novej licencie atď.). Použijú sa
prestupové lístky, na ktoré do rubriky VYJADRENIE ODDIELOV (KLUBOV)
uvedie materský oddiel (klub), že sa jedná o hosťovanie na dobu určitú,
pričom uvedie začiatok a koniec tejto doby, na ktorú dáva súhlas.
1.5.023

Po skončení hosťovania sa športovec musí vrátiť do svojho materského
oddielu (klubu), z ktorého môže prestúpiť do iného oddielu (klubu) len v
súlade s týmto prestupovým poriadkom.

1.5.024 Pretekár môže hosťovať v inom klube aj na základe „Dohody o štarte v inom
odvetví za iný klub“, toto sa však týka len odvetvia uvedeného v dohode
a v ostatných odvetviach musí štartovať za svoj materský klub.
Táto dohoda sa uzatvára len na jednu sezónu.
(článok zmenený 01.01.18)
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§ 5 Prestup do zahraničia
1.5.024 Podmienkou pôsobiť v zahraničných kluboch je, aby bola medzi klubom a
SZC uzatvorená dohoda o uvoľňovaní športovcov pre potreby reprezentácie
SR.

§ 6 Námietky voči rozhodnutiu o prestupe
1.5.025 Proti rozhodnutiu o prestupe sa môžu účastníci prestupu odvolať na VV SZC
do 15 dní odo dňa, kedy o ňom boli vyrozumení.
1.5.026

K námietke je nutné doložiť doklad o zaplatení vkladu podľa Finančných
náležitostí SZC . Ak sa námietke vyhovie, vklad sa vracia.

1.5.027 Námietka sa zasiela doporučenou poštou, alebo osobne na sekretariát SZC.
Ak sa námietka podá po uplynutí 15 - dňovej lehoty, alebo bez
predpísaného vkladu, tak je bezpredmetná a ďalej sa neprerokúva.
1.5.028

VV SZC rozhodne o námietke na podklade výsledkov vlastného šetrenia v
súlade s týmto prestupovým poriadkom.

§ 7 Záverečné ustanovenie
1.5.029 Výklad tohto prestupového poriadku patrí do právomoci Športovo
technickej komisie Slovenského zväzu cyklistiky.

Siedmy Diel Prílohy
➢
➢
➢
➢

Prihláška na registráciu klubu
Žiadosť o vystavenie licencie
Prestupový lístok
Dohoda o štarte v inom odvetví za iný klub

Prílohy sú zverejnené samostatne na webe www.cyklistikaszc.sk.
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