Registračný a prestupový poriadok
I. Základné ustanovenia
Článok 1
Športovci, ktorí sa chcú zúčastniť majstrovských a pohárových súťaží v silovom
trojboji a tlaku na lavičke, organizovaných Slovenskou amatérskou federáciou
silového trojboja ( ďalej len AWPC – Slovakia ) , musia byť registrovaní podľa tohto
poriadku.
Článok 2
Cieľom registrácie je zabezpečiť regulárnosť súťaží a zamedziť možnosti štartu za
niekoľko klubov (subjektov – riadny člen AWPC – Slovakia) naraz. Registrácia
v dvoch alebo viacerých subjektoch toho istého športového odvetvia je neprípustná.
II. Registrácia
Článok 1
Licencia pretekára vyjadruje príslušnosť pretekára k subjektu, ktorý je registrovaný
v AWPC – Slovakia. Platná licenčná karta, oprávňuje pretekára štartovať na súťažiach
v silovom trojboji a tlaku na lavičke poriadaných AWPC – Slovakia a má nárok na
všetky výhody plynúce z členstva v AWPC – Slovakia.
Článok 2
Športovec žiada o registráciu prostredníctvom riadneho člena AWPC – Slovakia.
Dokladom športovca o vykonanej registrácii je „Licenčná karta pretekára“ opatrená
ústredným evidenčným číslom registrácie a ďalšími náležitosťami. Licenčnou kartou
sa pretekár preukazuje pri prezentácii na súťažiach podľa pravidiel silového trojboja a
tlaku na lavičke a propozícií na súťaž.
Článok 3
Prihlášku k registrácii pretekára zasiela riadny člen AWPC – Slovakia doporučene na
adresu sídla AWPC – Slovakia v tomto rozsahu:
prihláška k registrácii 2x
fotografia pretekára 3,5x3 cm
potvrdenie o úhrade licenčnej známky (kópia bankovej operácie)
Na prihláške musí byť pečiatka riadneho člena, podpis predsedu a pretekára. Za
riadne vyplnenie prihlášky zodpovedá predseda riadneho člena.

Článok 4
Poverený pracovník AWPC – Slovakia preverí doklady a ostatné podmienky
registrácie. V prípade, že zistí nedostatky, vráti doklady odosielateľovi k náprave.
Článok 5
Ak sú doklady správne vyplnené a všetky náležitosti pre registráciu splnené, vykoná
registráciu najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia.
III. Platnosť registrácie a obnovenie
Článok 1
Platnosť registrácie pretekára začína potvrdením registrácie, resp. vystavením
Licenčnej karty pretekárovi .
Článok 2
Platnosť registrácie pretekára je 5 rokov.
Článok 3
Ak sa chce pretekár zúčastniť súťaže musí si zaplatiť členský poplatok na príslušný
rok stanovený VR AWPC – Slovakia do 31.januára príslušného kalendárneho roku.
Článok 4
V prípade, že pretekár po uplynutí 5-rokov rokov nepožiada o obnovu registrácie, táto
sa ruší.
Článok 5
Postup pri obnove registrácie je rovnaký ako pri základnej registrácii, športovec však
musí vrátiť starú Licenčnú kartu.
Článok 6
Športovec, ktorý stratí alebo inak znehodnotí Licenčnú kartu, požiada o vydanie
duplikátu. K žiadosti o vydanie duplikátu pripojí potvrdenie o zaplatení príslušného
poplatku.
IV. Zmena a zrušenie registrácie
Článok 1
Zmena registrácie sa prevedie podľa ustanovení prestupového poriadku.
Článok 2
Zápis a zmeny v Licenčnej karte môže vykonávať len poverený pracovník.
Článok 3
Zrušenie registrácie športovca nastane po zániku členstva riadneho člena v AWPC –
Slovakia, za ktorý je športovec registrovaný. Registrácia môže byť ďalej zrušená na
vlastnú žiadosť riadneho člena, na návrh VR AWPC – Slovakia, ak športovec
závažným spôsobom porušil ustanovenia tohto poriadku alebo stanovy AWPC –
Slovakia.
Článok 4
Ak bola registrácia športovca alebo subjektu zrušená z disciplinárnych dôvodov,
môže byť obnovená až po 12 mesiacoch od rozhodnutia.

Článok 5
Športovci vylúčení z AWPC – Slovakia, alebo tí, ktorým bola z iných dôvodov
zrušená registrácia, sú vedení v ústrednej registrácii ešte 1 rok až potom sa ich karty
vyradia.
Článok 6
Registrácia zaniká so zánikom riadneho člena, u ktorého je športovec registrovaný.
Článok 7
Registrácia športovca zaniká zánikom AWPC – Slovakia.
Článok 8
Športovci subjektu, ktorí sa premenovali alebo zlúčili, stávajú sa automaticky členmi
nového subjektu – riadneho člena AWPC – Slovakia. Zmena názvu alebo zlúčenie
subjektov musí byť oznámené včas poverenému pracovníkovi, ktorý zmenu vyznačí
v Licenčnej karte pretekára.
Článok 9
Registrácia môže zaniknúť aj podľa Trestného zákonníka, Občianskeho zákonníka,
príp. rozhodnutím súdu.
V. Prestupový poriadok
Článok 1
Každá zmena (prestup) musí byť prevedená pružne, zodpovedne a v súlade s týmto
poriadkom.
Článok 2
Žiadosť o prestup žiada športovec a tiež predkladá k žiadosti všetky potrebné
náležitosti.
Článok 3
Žiadosť o prestup môže žiadať športovec, ktorého registrácia v AWPC – Slovakia trvá
najmenej 6 mesiacov.
Článok 4
K žiadosti o prestup musí športovec predložiť:
a)doporučene písomnú žiadosť, kde bude uvedené z ktorého subjektu – riadneho člena
AWPC – Slovakia žiada prestup a do ktorého
b)vyjadrenie materského subjektu – riadneho člena AWPC – Slovakia (súhlas,
nesúhlas) ak nesúhlasí uvedie dôvody
c)vyjadrenie nového subjektu – riadneho člena AWPC – Slovakia (súhlas, nesúhlas)
akceptovanie požiadaviek materského subjektu – riadneho člena AWPC – Slovakia
a pod.
d)Licenčnú kartu
Článok 5
Žiadosť o prestup môže športovec predložiť na VR AWPC – Slovakia v priebehu
celého kalendárneho roka, prejednávať sa však bude len v mimo súťažnom období.
V súťažnom období sa prestupy neprejednávajú a nepovoľujú.

Článok 6
Odpoveď o prijatí žiadosti, oznámenie či žiadosť spĺňa všetky náležitosti a termín
kedy bude žiadosť riešená, obdrží športovec do 14 dní od doručenia.
Článok 7
Súťažným obdobím sa rozumie:
a)jarné – začína prvým dňom v mesiaci marec, končí posledným dňom v mesiaci jún
b)jesenné – začína prvým dňom v mesiaci september, končí posledným dňom
v mesiaci december
c)určenie dĺžky súťažného obdobia sa vždy viaže na športový kalendár súťaží pre
dané obdobie.
Článok 8
Ak športovec a subjekt – riadny člen AWPC – Slovakia majú uzavretú vlastnú
(pracovnú) zmluvu, rieši sa prestup v rámci tejto zmluvy a VR AWPC – Slovakia do
sporu nevstupuje.
Článok 9
Ak sa športovec a subjekt – riadny člen AWPC – Slovakia nedohodnú v rámci
vlastnej zmluvy, alebo táto zanikla, žiada športovec o prestup podľa Čl. 4
Prestupového poriadku.
Článok 10
Ak sa ani v rámci Čl. 4 Prestupového poriadku nedohodnú, t.j. nebudú splnené
požiadavky materského subjektu – riadneho člena AWPC – Slovakia, riešenie žiadosti
sa odkladá po ďalšom súťažnom období, a to v rámci tzv. Technického prestupu.
Článok 11
Technickým prestupom sa rozumie finančné vyjadrenie hodnoty pretekára (náklady
materského subjektu) podľa Rebríčka pretekárov pre prestupy.
Článok 12
Rebríček pretekárov pre prestupy sa zostavuje za posledných päť rokov registrácie za
materský subjekt nasledovne:
a) reprezentant SR medailista ME, MS

300 €

b) reprezentant SR (účasť na ME, MS)

200 €

c) 1. miesto M – SR

75 €

d) 2. – 5. miesto M – SR

50 €

e) účastník M – SR

30 €

f) juniori 70 % a dorast 60 %

Článok 13
Výpočet Technického prestupu VR AWPC – Slovakia vykoná podľa výsledkových
listín za obdobie posledných päť rokov registrácie športovca a oboznámi všetky

zainteresované subjekty.
Článok 14
Rozhodnutie VR AWPC – Slovakia podľa Čl. 12 Prestupového poriadku, t.j. výšky
Technického prestupu je konečné a záväzné pre všetky zúčastnené subjekty.
Článok 15
Rozhodnutie VR AWPC – Slovakia podľa Čl. 12 Prestupového poriadku musia
zainteresované subjekty splniť do 14 dní od doručenia, ak sa nedohodnú inak.
Článok 16
Nesplnenie rozhodnutia VR AWPC – Slovakia v stanovenej lehote a výške stráca
nárokujúci nárok na odškodnenie a prestup nebude vykonaný.
Článok 17
Rozhodnutie o žiadosti obdrží športovec najneskôr 21 dní pred súťažným obdobím.
Článok 18
Ak bol prestup schválený, VR AWPC – Slovakia zašle Licenčnú kartu pretekára
poverenému pracovníkovi, ktorý vyznačí prestup a zašle Licenčnú kartu späť
pretekárovi do 5 dní od doručenia.
VI. Hosťovanie
Článok 1
Hosťovanie športovca v inom subjekte je možné len so súhlasom subjektu, v ktorom
je registrovaný a to na dobu najviac 1 rok.
Článok 2
Hosťovanie sa povoľuje len v mimo súťažnom období.
Článok 3
Športovec predkladá Licenčnú kartu so súhlasom materského subjektu (vyjadrenie,
súhlas, do kedy, kde, pečiatka a podpis predsedu) registračnému pracovníkovi, ktorý
vyznačí hosťovanie, časové obdobie a odošle do 5 dní späť.
Článok 4
Hosťovanie sa ruší v okamihu, keď hosťujúci športovec nastúpi v súťaži za materský
subjekt, alebo po uplynutí obdobia hosťovania.
Článok 5
Zrušenie hosťovania musí športovec oznámiť poverenému pracovníkovi AWPC –
Slovakia, kde predloží i Licenčnú kartu.
Článok 6
Po dobu hosťovania je športovec registrovaný za materský subjekt – riadny člen
AWPC – Slovakia.
Článok 7
Registračný poriadok je platný od: 30.06.2005
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