SLOVENSKÁ ASOCIÁCIA SILOVÉHO TROJBOJA
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Všeobecné ustanovenie
1. Tento súťažný poriadok je nedeliteľnou súčasťou pravidiel silového trojboja a je
záväzný pre všetkých usporiadateľov, pretekárov, rozhodcov, činovníkov,
funkcionárov Silového trojboja a tlaku na lavičke, Slovenskej asociácie silového
trojboja (ďalej len SAST) a zahraničných súťažiacich štartujúcich za podmienok
stanovených týmto Súťažným poriadkom.
2. Všetky súťaže silového trojboja v Slovenskej republike (SR), ktoré sú riadené
a organizované SAST sa konajú podľa pravidiel Global Powerlifting Committee
(ďalej len GPC) a tohto Súťažného poriadku.
3. Súťažný poriadok nadobúda platnosť 1. januára 2010.

Článok 1
Zmeny a doplnky
1. Zmeny a doplnky pravidiel a Súťažného poriadku je oprávnený vydávať Výkonný
výbor (ďalej len VV SAST) , vždy od nového kalendárneho roka formou prílohy
Súťažného poriadku. Zmeny a doplnky pravidiel GPC sa prevádzajú na základe zmien
schválených kongresom GPC.
2. Zmeny a doplnky Súťažného poriadku schvaľuje VV SAST. O zmenách a doplnkoch
je povinný informovať najneskoršie 30 dní pred začiatkom súťažného obdobia.
Začiatkom súťažného obdobia sa rozumie dátum prvej súťaže v kalendárnom roku.
V priebehu súťažného obdobia sa nemôžu pravidlá ani Súťažný poriadok meniť.
3. Zmeny alebo doplnky Súťažného poriadku nemajú trvalý charakter a vyhlasuje ich
VV SAST pred začiatkom súťažného obdobia s určením doby ich trvania (kalendár
súťaží, výkonnostné triedy a pod.).

Článok 2
Súťaže a ich delenie
Súťaže v silovom trojboji sa delia podľa disciplín, pohlavia, vekových a hmotnostných
kategórií a významu.
1. Členenie súťaží podľa disciplín
a. súťaže v trojboji
b. súťaže v drepe
c. súťaže v tlaku na lavičke
d. súťaže v mŕtvom ťahu
2. Členenie súťaže na individuálne a kolektívne
a. súťaž jednotlivcov
b. súťaž družstiev
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3. Členenie súťaže podľa významu
a. medzinárodné súťaže, v ktorých pretekári reprezentujú svoju krajinu.
Medzinárodná súťaž sa člení na:
- národná súťaž so zahraničnou účasťou
- medzinárodné súťaže usporiadané v zahraničí s účasťou pretekárov SAST
- súťaže usporiadané z poverenia GPC/WPC na území SR

b. národné súťaže organizované SAST
- majstrovské súťaže
Majstrovstvá SR - silový trojboj (muži, ženy, juniori, dorastenci, masters)
- tlak na lavičke (muži, ženy, juniori, dorastenci, masters)
- pohárové súťaže
c. súťaže družstiev
- Extraliga SR
- 1. liga SR
Na súťažiach družstiev štartujú muži aj ženy.
Pre každé súťažné obdobie vydáva VV SAST kalendár súťaží. Kalendár súťaží tvorí pre
usporiadateľov ponuku národných a medzinárodných súťaží. Ponuku vyhlasuje VV SAST
najneskôr 6 mesiacov pred zahájením súťažného obdobia. Definitívnu podobu kalendára
zverejní VV SAST po vyhodnotení ponúk najneskôr do 60 dní pred zahájením súťažného
obdobia s uvedením termínu súťaží a ich usporiadateľov.

Článok 3
Súťaž jednotlivcov
V súťažiach jednotlivcov preteká každý jednotlivec za seba, svoj klub, oddiel, telovýchovnú
jednotu, mesto alebo štát, ktorý súčasne reprezentuje. Pretekári sú rozdelení podľa pohlavia,
vekových a hmotnostných kategórií.
Podľa výkonu rozdeľujeme pretekárov do výkonnostných tried.
1. Rozdelenie pretekárov podľa výkonnostných tried
a. nositeľ super majstrovskej výkonnostnej triedy
b. nositeľ majstrovskej výkonnostnej triedy
c. nositeľ prvej výkonnostnej triedy
d. nositeľ druhej výkonnostnej triedy
e. nositeľ tretej výkonnostnej triedy
f. nositeľ tretej výkonnostnej triedy

SMT
MT
1.VT
2.VT
3.VT
4.VT

Výkonnostná trieda má platnosť od dňa získania do konca nasledujúceho roku.

2. Účasť na súťažiach
a. členovia SAST ako pretekári s oddielovou príslušnosťou musia mať vystavenú
licenciu pretekára

3

b. nečlenovia SAST a neregistrovaní po zaplatení štartovného 20 EUR

3. Pretekárska licencia
Pretekárska licencia je športovo-technický doklad umožňujúci štart v súťaži. Je vydávaná
SAST na žiadosť predstaviteľov oddielu, ktorý je riadnym členom SAST a podlieha poplatku.
Licencia obsahuje predpísané údaje a má stanovenú platnosť uvedenú na lícnej strane.
Pretekár je povinný ju predložiť pri prezentácii spolu s preukazom totožnosti.
4. Majstrovské súťaže jednotlivcov
Môžu to byť súťaže v silovom trojboji alebo tlaku na lavičke. Konajú sa jedenkrát v roku
v termínoch stanovených súťažným kalendárom, ktorý je záväzný pre všetkých
usporiadateľov súťaží. Súťaže prebiehajú v predpísaných hmotnostných kategóriách. Vo
vekových kategóriách budú pretekári súťažiť nasledovne:
- dorastenci
14 až 19
- juniori
20 až 23
- open
24 až 39
- masters I
40 až 49
- mastesr II
50 až 59
- masters III
60 až 69
- masters IV
70 rokov
a. Majstrovstvá Slovenskej republiky v silovom trojboji
- pretek sa koná počas jedného alebo v dvoch dni a zúčastňujú sa na ňom
pretekári oboch pohlaví a všetkých vekových kategórií.
b. Majstrovstvá Slovenskej republiky v tlaku na lavičke
- pretek sa koná ako v bode č. 4 a.
5. Pohárové súťaže
Sú to nemajstrovské súťaže s otvorenou účasťou. Môžu byť vypísané ako súťaže v trojboji
alebo v jednotlivých disciplínach. Podmienky účasti vyhlasuje usporiadateľ, ktorý môže
vydať obmedzujúce opatrenia (počet pretekárov a p.), prípadne môže požadovať štartovné.
Ustanovenie o štartovnom a ďalších odlišnostiach od majstrovských súťaží musí byť uvedené
v propozíciách súťaže.
Členovia SAST sa môžu zúčastniť i súťaží, ktoré usporiada iný subjekt ako SAST .

Článok 4
Súťaž družstiev
Súťaže družstiev sú súťaže, v ktorých súťažia kolektívy o danom počte pretekárov podľa
pravidiel GPC a súťažného poriadku SAST. Môžu byť jednokolové alebo viackolové. Za
družstvo sa považuje kolektív o danom počte pretekárov.
1. Zloženie družstva
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V každom družstve štartujú minimálne 2 a maximálne 3 pretekári v ľubovoľných
hmotnostných kategóriách. Každé družstvo musí mať svojho vedúceho (nemusí byť pretekár),
kde jeho meno musí byť uvedené v prihláške do súťaže. Vedúci zodpovedá za družstvo po
všetkých stránkach a vystupuje v styku s rozhodcami a ostatnými činovníkmi súťaže. Pre
každé súťažné obdobie musí oddiel prihlásiť svoje družstvo do súťaže, v ktorej chce štartovať.
Prihlášky do súťaže sa zasielajú VV SAST. Prihláška pre každé družstvo musí obsahovať
údaje podľa Súťažného poriadku s uvedením mien maximálne troch náhradníkov. Pretekári
základnej zostavy, ktorí sú nahlásení vo vyššej súťaži okrem náhradníkov nemôžu štartovať
za B družstvo. Náhradníci môžu štartovať aj za B družstvo ak nenastúpili ani v jednom kole
vyššej súťaže.

2. Klasifikácia
a. spôsob klasifikácie
- V každom kole sa výkon pretekára prepočíta na Reshelové body. Družstvo na
základe týchto bodov získava poradie v jednotlivých kolách, čo je zároveň aj
skóre. Podľa umiestnenia družstva v jednotlivom kole sa prideľujú body, a to 8
– 7 – 6 – 5 – 4 – 3 – 2 – 1. V každom nasledujúcom kole sa body a skóre
pripočítavajú.
- V celkovom poradí rozhodujú hlavné body, potom Reshelové body, potom
celková nižšia hmotnosť družstva vo všetkých kolách.
- Ak družstvo bezdôvodne nenastúpi na jedno kolo ligy je automaticky
diskvalifikované.
- Do jednotlivých kôl líg sa môžu započítať výsledky pretekárov –
reprezentantov, ktorí štartujú na MS,ME. Oddiel je však povinný neúčasť na
kole ligy oznámiť písomne VV SAST minimálne dva týždne pred súťažou.
b. klasifikácia na medzinárodných súťažiach družstiev prebieha podľa pravidiel GPC,
pokiaľ nie je propozíciami súťaže stanovené inak.
c. Postupy a zostavy
- Družstvo, ktoré sa v Extralige umiestni na poslednom mieste je považované za
zostupujúce.
- Prvé družstvo 1. ligy postupuje do Extraligy.
- V prípade, ak v Extralige nechce štartovať víťaz 1. ligy, postupuje družstvo,
ktoré sa umiestnilo na 2. mieste. Ak o postup neprejaví záujem ani družstvo
umiestnené na 2. mieste, v extralige zostáva družstvo umiestnené ako
zostupujúce.

Článok 5
Schvaľovanie súťaží
Majstrovské súťaže v silovom trojboji a tlaku na lavičke alebo pohárové súťaže v silovom
trojboji alebo niektoré z jeho disciplín zahrnuté do kalendára súťaží SAST môžu usporiadať
len usporiadatelia, ktorí sú poverení VV SAST. Usporiadanie súťaží bez poverenia VV SAST
a účasť na nich má za následok postihy uložené disciplinárnou komisiou VV SAST,
usporiadateľom ako aj pretekárom.

5

Článok 6
Usporiadanie súťaže
1. Medzinárodná súťaž
Ak SAST sa rozhodne neusporiadať medzinárodnú súťaž, ktorá mu bola pridelená výborom
GPC alebo WPC, vypíše konkurz na spolu usporiadateľstvo tejto súťaže. Víťaz konkurzu
musí splniť všetky ustanovenia príslušnej Smernice o usporiadateľstve MS a ME. Každý
z účastníkov konkurzu uvedie v predloženom pláne miesto usporiadania súťaže, športové
zariadenie a jeho vybavenie (športové, lekárske, rehabilitačné, organizačné), plán mesta
s uvedením vzdialenosti a kapacít hotelov (cca 400 – 500 lôžok) a ďalšie potrebné údaje
(organizačné, ekonomické). VV SAST posúdi jednotlivé plány a ponuky a zvolí
usporiadateľa, ktorého je ponuka najvýhodnejšia a zodpovedá požiadavkam GPC/WPC pre
usporiadanie medzinárodných súťaží. Pridelenie o spolu usporiadanie medzinárodnej súťaže
prebieha na zmluvnom základe.
2. Národné súťaže
a. Národnú súťaž jednotlivcov môžu usporiadať subjekty, ktoré majú súhlas VV SAST.
Usporiadateľ si potom môže k organizačnému zaisteniu súťaže prizvať ďalší subjekt,
ktorý potom s usporiadateľom spolupracuje. Usporiadanie súťaží je otázkou ponúk
súťaže usporiadateľom a následne dohodou medzi VV SAST a vybraným
usporiadateľom. Ponuku súťaží prevádza VV SAST najneskoršie 6 mesiacov pred
začiatkom súťažného obdobia. Usporiadatelia si vyberú súťaž, ktorú chcú usporiadať a
najlepšie písomne požiadajú VV SAST o jej pridelenie. V žiadosti musí byť uvedený
názov súťaže, termín usporiadania, miesto a spôsob organizačného zabezpečenia
súťaže. VV SAST potom pridelí súťaž usporiadateľovi s najvýhodnejšími
podmienkami. Pridelenie súťaže prebieha na zmluvnom základe. V prípade, že
o majstrovskú súťaž neprejaví záujem žiadny usporiadateľ, určí usporiadateľa VV
SAST.
b. Národné súťaže družstiev – môžu usporiadať subjekty, ktoré majú súhlas VV SAST.
Súťaže družstiev sú prideľované usporiadateľom obdobným spôsobom ako súťaže
jednotlivcov. Pri prideľovaní súťaží družstiev, súťaž usporiadajú subjekty, ktoré majú
svoje družstvo v tejto súťaži zastúpené. V prípade, že o súťaž neprejaví záujem žiadny
usporiadateľ, určí usporiadateľa (losovaním) VV SAST.
Článok 7
Odloženie, zrušenie súťaže
Odloženie súťaže
1. Pokiaľ usporiadateľ nemôže zo závažných dôvodov dodržať termín
usporiadania súťaže, musí požiadať VV SAST o súhlas so zmenou termínu.
Usporiadateľ je potom povinný všetkým štartujúcim, ktorí podali prihlášku,
písomne ohlásiť zmenu termínu, taktiež všetkým delegovaným rozhodcom
a funkcionárom, najmenej 10 dní pred pôvodným termínom. Pokiaľ
usporiadateľ tieto povinnosti nedodrží, je povinný uhradiť všetky náklady,
ktoré vzniknú prihláseným pretekárom, rozhodcom a delegovaným
funkcionárom.
2. Súťaž môže byť odložená v rozmedzí 14 dní (+ - 1 týždeň).
Zrušenie súťaže
1. Zrušiť sa dá len pohárová súťaž po konzultácii s VV SAST.
2. Majstrovská súťaž sa zrušiť nedá
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3. Usporiadateľ, ktorý nemôže usporiadať pridelenú súťaž je povinný
spolupracovať s VV SAST pri hľadaní náhradného usporiadateľa. Následnú
zmenu je povinný oznámiť pretekárom a delegovaným rozhodcom
a funkcionárom na vlastné náklady.

Článok 8
Propozície
Návrh propozícii musí každý usporiadateľ zaslať vo dvoch vyhotoveniach na sekretariát VV
SAST najmenej 3 mesiace pred termínom súťaže. Člen VV SAST propozície skontroluje,
prípadne opraví, schváli a najneskoršie do týždňa po ich obdržani zašle originál naspäť
usporiadateľovi a kópiu si ponechá pre vlastnú potrebu. Usporiadateľ propozície rozmnoží
a rozošle všetkým oddielom, rozhodcom a funkcionárom tak, aby ich obdržali najneskoršie 9
týždňov pred termínom konania súťaže.

Vypracovanie propozícií súťaže
Propozície na každú súťaž musia obsahovať tieto údaje:
1. Presný názov súťaže – musí obsahovať údaj, ktorý ročník súťaže je usporiadaný.
2. Všeobecné ustanovenie
a. názov usporiadateľa, ktorý súťaž organizuje, z poverenia koho a v spolupráci
s kým
b. dátum a miesto konania súťaže
c. údaje o prihláškach, adresu kam majú prihlášky zasielať, termín, do kedy je
nutné prihlášky zaslať
d. štartovné – upozorniť na nutnosť zaplatiť štartovné
e. údaje o ubytovaní a stravovaní – uviesť adresu hotela alebo ubytovne. Uviesť
akým spôsobom sa ubytovanie zaisťuje, cenu a možnosť stravovania
f. informácie o spôsobe úhrady náležitostí
g. údaje o informáciách – uviesť adresu, telefón, e-mail, pracovnú dobu
zodpovednej osoby.
3. Technické ustanovenie
a. predpis – upozorní, že sa súťaží podľa platných pravidiel GPC a Súťažného poriadku
silového trojboja
b. štartujú – presné údaje pre koho je súťaž určená – hmotnostné kategórie, vekové
kategórie, disciplíny, a p.
c. podmienky účasti – príslušné doklady, limity, a p.
d. námietky, odvolania – komu, kedy a s akým vkladom sa podávajú.
4. Organizační pracovníci
a. riaditeľ súťaže
b. odvolacia komisia
c. časomerač
d. hlásateľ
e. zdravotník
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f. zapisovateľ
g. nakladači
5. Rozhodcovia a delegát súťaže
Menný zoznam rozhodcov a delegáta súťaže, uviesť stupeň kvalifikácie.
6. Časový rozpis
Uviesť čas váženia a prezentácie, začiatok súťaže, koniec súťaže.
7. Tituly a ceny
Uviesť, aké tituly pretekári získajú a aké ceny od usporiadateľa a sponzorov súťaže
obdržia. .
8. Rôzne
Organizačné pripomienky, podmienky vstupu do športových priestorov hale a pod.
9. Schvaľovacia doložka
Dátum, miesto, meno a podpis člena VV SAST, ktorý súťaž schválil. Na záver propozícií sa
podpíše riaditeľ súťaže, ktorý zodpovedá za splnenie všetkých ustanovení uvedených
v propozíciách.

Článok 9
Prihláška k súťaži
Musí byť podaná písomne. Pretekárov prihlasuje vždy organizácia, za ktorú budú štartovať.
Prihláška musí obsahovať tieto údaje:
a. TJ, oddiel, klub, družstvo, za ktoré pretekár štartuje
b. meno a priezvisko pretekára alebo člena družstva
c. dátum narodenia pretekára
d. predpokladaná hmotnostná kategória
e. výkonnostná trieda (len pri pohárových súťažiach)
f. pečiatka a podpis zodpovedného pracovníka, ktorý ručí za správnosť údajov
g. meno a priezvisko trénera alebo vedúceho družstva (pri súťaži družstiev)
h. prihlášky do súťaže predkladá riaditeľ súťaže hlavnému rozhodcovi pred začiatkom
váženia. Pokiaľ sa prihlásený pretekár z vážnych dôvodov nemôže na súťaž dostaviť,
je povinný sa včas ospravedlniť usporiadateľovi. Neospravedlnená neúčasť na súťaži
podlieha disciplinárnemu konaniu.
i. na súťaži môže štartovať aj pretekár, ktorý nepodal prihlášku, avšak pri prezentácii
musí zaplatiť peňažný vklad stanovený VV SAST na dané súťažné obdobie.
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Článok 10
Výsledná listina
Usporiadateľ súťaže je povinný ihneď po ukončení súťaže zaslať výslednú listinu na
sekretariát VV SAST. Najneskôr do 2 dní po ukončení súťaže musí generálny sekretár VV
SAST zaistiť zverejnenie výslednej listiny na internete.
Do 14 dní po ukončení súťaže je usporiadateľ povinný zaslať na sekretariát VV SAST
kompletné vyúčtovanie súťaže.

Článok 11
Námietky a odvolanie
Námietkou sa rozumie sťažnosť na rozhodovanie rozhodcov, alebo na ktorúkoľvek osobu,
ktorá sa zúčastnila súťaže (súťažiaci, tréneri, činovníci, diváci, a pod.)
1. Námietky musia byť podané delegátovi VV SAST do vyhlásenia ďalšieho
pokusu. Po dobu prejednávania námietky je delegát povinný súťaž prerušiť.
Ďalší pretekár potom dostane 3 minúty prípravy na pokus.
2. Námietku môže podávať tréner, v prípade jeho neprítomnosti na súťaži,
námietku môže podať pretekár.
3. Rozhodca, proti ktorému bola vznesená námietka, musí byť o tejto skutočnosti
informovaný.
4. Všetky námietky musia byť podané s peňažným vkladom stanoveným VV
SAST na dané súťažné obdobie. O prijatí peňažného vkladu je nutné vydať
potvrdenie.
5. Pokiaľ bolo námietke aspoň z časti vyhovené, vracia sa namietajúcemu
peňažný vklad v plnej výške. Pri zamietnutí podanej námietky prepadá celý
vklad v prospech SAST.
6. Pred konečným rozhodnutím o podanej námietke nemôže byť vyhodnotenie
súťaže.
7. O preskúmaní námietky delegátom VV SAST sa vyhotoví zápis, ktorý podpíše
delegát VV SAST a zúčastnené strany. Tento zápis zašle delegát na
sekretariát VV SAST. Proti rozhodnutiu delegáta je možné sa odvolať do 15
dní, a to písomne na sekretariát VV SAST, ktorý rozhodne o spore s konečnou
platnosťou.

Článok 12
Technické zabezpečenie
Každý usporiadateľ súťaže v silovom trojboji je povinný zabezpečiť:
1. Kvalitné pevné pódium o rozmeroch minimálne 2,46x2,46m s rovným
povrchom ktorý je potiahnutý kobercom.
2. Vhodné priestory pre rozcvičenie pretekárov o veľkosti min.80m2, sociálne
zariadenie, sprchy.
3. Šatne pre pretekárov a rozhodcov.
4. Súťažné činky zodpovedajúce pravidlám GPC vrátane rekordných kotúčov.
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5. 4 súťažné činky označené podľa pravidiel maximálne povolenou šírkou
uchopu a dostatočnou zásobou kotúčov.
6. 4 súťažné lavičky a min.2 monolifty a 2 stojany na drepy.
7. Priestory súťaže umiestniť tak, aby bol pretekár vždy čelom k hlavnému
rozhodcovi a divákom.
8. Miestnosť na váženie s presnou váhou, so stolom a stoličkami.
9. Signalizačné zariadenie zapojené tak, aby sa svetlá rozsvietili súčastne
v momente, kedy sú spustené všetkými trom rozhodcami. Zariadenie musí byť
umiestnené tak, aby bolo viditeľné pre pretekárov, hlásateľa, zapisovateľa
a divákov.
10. Pre prípad poruchy signalizačného zariadenia 3 červené a 3 biele zástavky
alebo terčíky.
11. Ukazovateľ hmotnosti činky a časomieru umiestniť tak, aby boli dobre
viditeľné pre pretekárov, hlásateľa, zapisovateľov a divákov.
12. Kvalitnú zvukovú aparatúru pre hlásateľa a reprodukciu hudby.
13. Podložky pod nohy pre tlak v leže, magnézium, meter, kartáč (nie drátený),
handru a dezinfekčný prostriedok na očistenie činky.
14. Stoly, stoličky pre rozhodcov, zapisovateľa, hlásateľa a nakladačov.
15. Vhodné priestory pre antidopingovú kontrolu a nápoje pre testovaných
pretekárov.
16. Všetky tlačivá predpísané pre danú súťaž.
17. Zápis zo súťaže musí byť vypracovaný i v prípade, že na súťaži je použitá
výpočtová technika.
18. Zoznam (štartovná listina) všetkých prihlásených pretekárov podľa hmotnosti
a vekovej kategórie, ktorý predkladá riaditeľ súťaže hlavnému rozhodcovi pred
začiatkom váženia.
19. Formulár pre zápis výšky stojanov, ktorý odovzdá vedúcemu nakladačov.
Vedúci nakladačov zodpovedá za správnosť zápisu nahlásenej výšky stojanov
súťažiacemu.

Článok 13
Zdravotný dozor
Na každej súťaži usporiadanej pod záštitou SAST musí byť prítomný zdravotný dozor, bez
ktorého prítomnosti nesmie hlavný rozhodca súťaž zahájiť. Zdravotník má právo zakázať
pretekárovi štart alebo pokračovanie v súťaži, ak by mohlo byť ohrozené jeho zdravie. Pre
zdravotníkov pripraví stôl a stoličky.

Článok 14
Riaditeľ súťaže
1. Zodpovedá za súťaž po všetkých stránkach. Má k dispozícii ďalších
organizačných pracovníkov, ktorých počet je závislý od veľkosti
a významu súťaže.
2. Spolu s hlavným rozhodcom a delegátom SAST odovzdáva medaile,
diplomy a ceny pre pretekárov.
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3. Nesmie súčasne vykonávať funkciu rozhodcu súťaže alebo pretekať.
4. Zodpovedá za činnosť všetkých organizačných pracovníkov súťaže.
5. Zodpovedá za vyplnenie štartovnej listiny. Predkladá ju hlavnému
rozhodcovi pred vážením.

Článok 15
Delegát SAST
1. Zastupuje na súťaži VV SAST, ktorého je zároveň členom. Môže súčasne zastávať
funkciu časomerača, hlásateľa alebo náhradného rozhodcu.
2. Kontroluje technicko – organizačné zabezpečenie súťaže.
3. Zodpovedá za odovzdanie zápisu o prípadných námietkach VV SAST.
4. Zodpovedá za presný zápis zo súťaže vrátane zápisu všetkých rekordných pokusov.
5. Pomáha rozhodcom a usporiadateľom v činnostiach, ktoré vyžadujú jeho prítomnosť.
6. Spolu s riaditeľom súťaže a hlavným rozhodcom odovzdáva medaile, diplomy a ceny
pretekárom.
7. Podáva správu VV SAST.
8. Má právo napomenúť, prípadne nahradiť ktoréhokoľvek z rozhodcov.
9. Prijíma námietky a vydáva rozhodnutia o podanej námietke.
10. Pri rekordných pokusoch musí skontrolovať, či pretekár nepoužil nepovolené osobné
vybavenie.
11. Zabezpečuje aktualizované listiny rekordov.

Článek 16
Rozhodcovia
1. Nomináciu rozhodcov na súťaže prevádza VV SAST ktorý menuje rozhodcov
najneskôr do 60 dní pred termínom konania súťaže.
a. Rozhodcovia 1. triedy môžu rozhodovať na pohárových súťažiach a 1. lige
družstiev.
b. Majstrovstvá SR a Extraligu môžu rozhodovať rozhodcovia 3. triedy a 2.
triedy.
2. V prípade, že je súťaž rozdelená na viac častí, menuje VV SAST na každú časť
samostatný zbor rozhodcov.
3. Rozhodca musí predložiť na požiadanie delegátovi VSTaTL preukaz rozhodcu ako
osvedčenie o svojej kompetencii vykonávať funkciu rozhodcu.
4. Rozhodca sa v priebehu súťaže riadi pravidlami GPC, ich doplnkami a Súťažným
poriadkom SAST.
5. Pokiaľ sa vyskytnú vážne chyby v rozhodovaní a v plnení povinnosti rozhodcu,
ktoré svedčia o jeho neodbornosti alebo o zlom úmysle, delegát VV SAST ho
napomenie.
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6. Pokiaľ sa vážne chyby v rozhodovaní opakujú na viacerých súťažiach, bude s ním
zavedené disciplinárne konanie.

Podmienky pre získanie kvalifikácie rozhodcu SAST
1. Školenie rozhodcov 1. triedy
a. Rozhodca musí byť člen SAST.
b. Na školenie rozhodcov musí byť doporučený svojím oddielom.
c. Musí absolvovať písomnú a praktickú skúšku pre rozhodcov 1. triedy.
2. Školenie rozhodcov 2. triedy
a. Musí byť aktívnym rozhodcom SAST 1. triedy minimálne 1 rok.
b. Musí rozhodovať minimálne 6 súťaží, z toho aspoň 2 x ako hlavný rozhodca.
c. Musí absolvovať písomnú a praktickú skúšku pre rozhodcov 2.triedy
3. Školenie rozhodcov 3. triedy
a. Musí byť aktívnym rozhodcom 2. triedy minimálne 1 rok.
b. Musí rozhodovať minimálne na 15 súťažiach, z toho aspoň 5 x ako hlavný.
c. Musí absolvovať praktickú skúšku pre rozhodcov 3. triedy.
4. Skúška sa prevádza podľa predpisov pre medzinárodných rozhodcov GPC.
5. Zápisy zo skúšok sa evidujú a archivujú na sekretariáte VV SAST.
6. Po absolvovaní skúšky je absolvent menovaný rozhodcom príslušnej triedy.
Rozhodovať môže až po obdržaní licencie, ktorú dostane po zaplatení školného.
Výšku školného stanoví VV SAST.
7. Uchádzači, ktorí nesplnia skúšku, môžu ďalšiu skúšku absolvovať až po 6 mesiacoch.
8. Kvalifikácia skúšajúceho
a. Skúšajúceho menuje VV SAST.
b. Skúšajúci musí mať kvalifikáciu medzinárodného rozhodcu GPC.
9. Licencia má platnosť na dobu neurčitú, počas ktorej musí držiteľ dodržať podmienky
nasledujúceho bodu 10.
10. Rozhodca, ktorý nebol po dobu 2 rokov aktívny, nebol preškolený alebo nepožiadal
o obnovenie licencie, bude vyňatý z registrácie.
11. Za evidenciu rozhodcov zodpovedá VV SAST .
12. VV SAST vydáva každý rok aktuálny zoznam rozhodcov a zároveň zoznam tých,
ktorí sa musia opätovne zaregistrovať na seminári rozhodcov.
13. VV SAST musí začiatkom súťažného obdobia informovať rozhodcov o zmenách
pravidiel GPC a súťažnom poriadku SAST.
14. VV SAST vyhlasuje podľa potreby školenie a semináre rozhodcov.
15. Medzinárodný rozhodca
a) licenciu medzinárodného rozhodcu vydáva na základe splnenia
teoretickej a praktickej skúšky svetová federácia ktorej je SAST
členom (GPC, WPC)
b) Kandidát na medzinárodného rozhodcu musí byť národný
rozhodca 3.triedy ktorý musí byť aktívny minimálne 2 roky.
c) Kandidáta na medzinárodného rozhodcu nominuje VV SAST.

Povinnosti rozhodcu
1. Po obdŕžaní propozícii je rozhodca povinný potvrdiť usporiadateľom svoju
účasť na súťaži telefonicky alebo písomne.
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2. Pokiaľ rozhodca zistí, že sa súťaže nemôže zúčastniť, je povinný okamžite
sa ospravedlniť VV SAST, ktorý na jeho miesto deleguje iného rozhodcu.
3. Ak sa nedostaví rozhodca bez ospravedlnenia na súťaž, na ktorú bol
nominovaný, môže proti nemu byť zahájené disciplinárne konanie.
4. Rozhodcovia sú povinní dostaviť sa na súťaž minimálne 15 minút pred
zahájením váženia.
5. Hlavný rozhodca musí skontrolovať, či má k dispozícii všetky potrebné
tlačivá. Sú to: štartovné listiny, zápis súťaže, karty hlásateľa a štartovné
listy k ohláseniu pokusu.
6. Tlačivá vypisuje rozhodca alebo zapisovateľ paličkovým písmom.
7. Po ukončení súťaže musia všetci rozhodcovia podpísať oficiálnu výslednú
listinu.

Článok 17
Úhrada nákladov na súťažiach
Usporiadateľ musí zabezpečiť finančné zdroje na pokrytie nákladov nutných pre usporiadanie
súťaže schválenej VV SAST. Na pokrytie nutných nákladov bude VV SAST poskytovať
dotácie, výška ktorých bude stanovená každoročne dodatkom k Súťažnému poriadku.
Usporiadateľ je povinný oznámiť číslo účtu, na ktoré budú dotácie poukázané. Usporiadateľ
musí v stanovenom termíne poukázanú čiastku vyúčtovať dokladmi s predpísanými
náležitosťami. Vyúčtované môžu byť nasledovné nutné náklady:
b. Technické zabezpečenie/osvetlenie,ozvučenie ap./
c. Prenájom /hala ap./
d. Propagácia /výroba plagátov ,banerov ap./
e. Doprava /načinia a naradia pre zabezpečenie súťaže/.
f. Trofeje/poháre a medaily/.
Úhrady nákladov budú prevedené na základe faktúry vystavenej na SAST do úhrnej výšky
schválenej dotácie.
Článok 18
Disciplinárny poriadok
1.Všeobecné ustanovenie
Disciplinárny poriadok sa riadi platnými dokumentmi:
a. Stanovy SAST
b. Pravidlá SAST
c. Súťažný poriadok SAST
2. Prípravné konanie
Oznámenie o skutočnostiach nasvedčujúcich tomu, že došlo k disciplinárnemu priestupku,
prijíma VV SAST ktorý preverí oznámenie a rozhodne, či je dôvod zahájiť disciplinárne
konanie .Ak VV SAST zisti ,že došlo k porušeniu disciplinárneho poriadku ,menuje
Disciplinárnu komisiu ktorá čo najrýchlejšie v potrebnom rozsahu vyhľadáva dôkazy
k objasneniu skutočnosti dôležitých pre posúdenie prípadu. Po skončení preverovania
rozhodne predseda DK VV SAST o zahájení disciplinárneho konania, ktoré sa zahajuje
doručením návrhu na potrestanie obvineného.
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3. Návrh na potrestanie musí obsahovať:
a. deň zapísania návrhu
b. meno, priezvisko a dátum narodenia obvineného
c. označenie skutku, pre ktorý sa vedie konanie, s uvedením miesta, času a spôsobu,
ďalej musí byť uvedené, aký disciplinárny priestupok DK VV SAST v tomto skutku
vidí, s uvedením označenia ustanovenia príslušného predpisu
d. uvedenie dôkazov, o ktoré sa návrh opiera a zoznam dôkazov, ktorých prevedenie sa
navrhuje pred DK VV SAST. Obvinený je oprávnený sa k návrhu na potrestanie
vyjadriť, uviesť okolnosti a navrhnúť dôkazy, ktoré by slúžili k jeho obhajobe. Má
právo byť zastúpený zvoleným zástupcom.
4. Konanie pred disciplinárnou komisiou
Disciplinárne konanie vedie trojčlenná DK menovaná VV SAST. DK vedie disciplinárne
konanie, ak nie je stanovené inak, prebieha konanie a ukladanie trestov podľa tohto poriadku.
Disciplinárny priestupok sa prejednáva ústne, verejne, za stálej prítomnosti všetkých členov
DK . V neprítomnosti obvineného sa dá disciplinárny priestupok prejednať len keď bol
obvinenému riadne doručený návrh na potrestanie, rozhodnutie o stanovení termínu
prejednávania priestupku a bol poučený o práve vypočutí. Pokiaľ sa obvinený doručeniu
návrhu na potrestanie vyhýba, môže byť disciplinárny priestupok prejednaný za jeho
neprítomnosti. V tomto prípade môže tak dôjsť najskôr 30 dní po jeho odoslaní. Deň
prejednania disciplinárneho priestupku stanoví predseda DK tak, aby obvinený a jeho
zástupca mali aspoň 5 pracovných dní k príprave. Prejednávanie zaháji predseda DK
oznámením veci, na to sa opýta obvineného, či sa cíti vinným v zmysle návrhu na potrestanie.
Predseda DK potom zistí, či sa dostavili osoby, ktoré boli predvolané. Ak sa niekto
z predvolaných nedostaví, rozhodne DK po vypočutí obvineného, či je prejednávanie možno
previesť alebo je potrebné odročiť.

5. Dokazovanie
DK rozhoduje o tom, ktoré dôkazy budú prejednané. Obvineného sa musí DK po každom
prejednaní dôkazu opýtať, či sa chce k nemu vyjadriť a jeho vyjadrenie zapíše do protokolu.
Ak nie sú ďalšie dôkazne návrhy, alebo bolo rozhodnuté, že sa ďalšie dôkazy prejednávať
nebudú, prehlási predseda DK
dokazovanie za skončené a udelí záverečné slovo
obvinenému.
6. Rozhodnutie
DK môže rozhodnúť len o skutku, ktorý je uvedený v návrhu na potrestanie. Pri svojom
rozhodnutí musí prihliadnuť len ku skutočnostiam, ktoré boli prejednané pri ústnom jednaní.
DK v rozhodnutí stanoví, či sa obvinený uznáva vinným alebo sa vinný zbavuje . Pokiaľ
bude obvinený uznaný vinným, uloží DK trest.
Rozhodnutie, ktorým sa obvinený uznáva vinným, obsahuje:
a. označenie toho, kto bol uznaný vinným
b. popis skutku s uvedením miesta a času
c. vyslovenie viny
d. druh a výmera trestu, prípadne lehota na zaplatenie pokuty
e. poučenie o odvolaní
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7. Odvolanie
Proti rozhodnutiu o vine sa môže podať odvolanie k VV SAST do 15 dní odo dňa doručenia.
Pokiaľ sa obvinený doručeniu rozhodnutia o vine vyhýba, považuje sa toto rozhodnutie za
doručené 15 dní po jeho odoslaní.
8. Tresty
Za disciplinárny priestupok sa môže uložiť:
a. ústne napomenutie za prítomnosti svedka
b. písomné napomenutie
c. peňažná pokuta
d. zákaz činnosti na dobu určitú, ktorý môže spočívať
- v zákaze súťaže
- v zákaze súťaže v reprezentácii
e. doživotný zákaz činnosti
f. vylúčenie z členstva SAST
Za jeden disciplinárny priestupok sa môže uložiť len jeden trest.
Výkon trestu podľa c., d., f., sa dá podmienečne odložiť na skúšobnú dobu troch mesiacov až
jeden rok.
10. Disciplinárne priestupky
Disciplinárne priestupky sú porušenie platných stanov SAST, platných pravidiel silového
trojboja, Súťažného poriadku a iné dole uvedené previnenie. Ústnym napomenutím za
prítomnosti svedka až zákazom činnosti na dobu určitú bude potrestaný ten kto:
a. úmyselne poškodí, zneužije alebo zneváži meno SAST
b. pri súťažiach neuposlúchne výzvy rozhodcu alebo osoby oprávnenej VV SAST
c. ako pretekár sa zúčastní súťaže zjavne ovplyvnený alkoholickým nápojom alebo inou
návykovou látkou
d. vzbudí svojím správaním pohoršenie
e. sa verejne nevhodne vyjadruje o rozhodnutí rozhodcu alebo osoby oprávnenej VV
SAST
f. štartuje v súťaži neoprávnene alebo umožní neoprávnený štart inému
g. sa bez ospravedlnenia nezúčastní reprezentačnej akcie alebo sústredenia
h. nedodržuje pokyny vedúceho reprezentačnej akcie alebo sústredenia
i. úmyselne poškodzuje alebo zvýhodňuje pretekára alebo družstvo v rozpore
s pravidlami
j. svojim jednaním v reprezentácii alebo v medzinárodnom styku znevažuje meno SAST
k. na súťaži ubližuje inému na cti tým, že ho uráža alebo vydáva v posmech
l. úmyselne narušuje športovú atmosféru vyhrážaním sa, schválnosťami alebo hrubým
jednaním
m. fyzicky napadá alebo úmyselne ubližuje na zdraví inému na súťaži
n. na verejnosti nepravdivo obviňuje a osočuje vedenie SAST čím hrubo znevažuje prácu
členov VV ako aj dobré meno SAST
Zákazom činnosti na dobu určitú až doživotným zákazom bude potrestaný ten, kto poruší
Smernice pre kontrolu a postih dopingu.
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Článok 20
Práva pretekárov
Pretekár SAST má všetky práva vyplývajúce zo Stanov SAST. Na viac má právo:
a. nominácie do súťaže v prípade, ak spĺňa športovo-technické podmienky, a že bol včas
a riadne do súťaže prihlásený
b. na podanie námietky alebo sťažnosti
c. na odvolanie k VV SAST
d. na ochranu zdravia pri súťažiach a na lekársku pomoc pri zranení.

Článok 21
Povinnosti pretekárov, trénerov a doprovodu
1. Pretekár je povinný dostaviť sa k súťaži včas a riadne oblečený. Musí poznať
pravidlá silového trojboja a musí byť oboznámený s propozíciami súťaže, v ktorej
štartuje.
2. Pretekári sú plne zodpovedný za svoje chovanie a svoj zdravotný stav. U pretekárov
mladších ako 18 rokov zodpovedá za ich správanie a zdravotný stav tréner,
prípadne vedúci výpravy.
3. Pretekári sú povinní mať v poriadku osobné vybavenie na súťaž.
4. Pretekár je povinný rešpektovať pokyny riaditeľa súťaže a organizačných
pracovníkov.
5. Pretekári sú povinní zotrvať na pretekoch až do ukončenia súťaže, inak sú zo súťaže
diskvalifikovaní. K vyhláseniu výsledkov sú povinní sa dostaviť v športovom úbore.
Výnimky môže povoliť hlavný rozhodca alebo delegát VV SAST.

Článok 22
Tituly a ceny
1. Víťazi jednotlivých hmotnostných kategórií získavajú tituly:
- Majster Slovenskej republiky v príslušnej hmotnostnej kategórii.
Pokiaľ na majstrovstvách SR zvíťazí zahraničný pretekár, stáva sa Medzinárodným majstrom
SR. Majstrom SR sa potom stáva pretekár, ktorý sa ako prvý umiestnil za zahraničným
pretekárom.
2. V pohárových súťažiach získavajú víťazi titul ,,Víťaz´´ príslušnej hmotnostnej kategórii.
3. Titul ,,Absolútny ,,víťaz´´ získava pretekár, ktorý dosiahol najvyšší prepočet výkonu podľa
..Reshelového koeficientu.
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V pohárových súťažiach je možné vyhlásiť i víťaza v jednotlivých disciplínach opäť na
základe prepočtu výkonov podľa Reshelového koeficientu.
4. V súťažiach družstiev získavajú víťazné družstvá tieto tituly:
- Majster Slovenskej republiky
- Majster 1. ligy družstiev
5. Víťazi a pretekári, ktorí sú umiestnení na popredných miestach, môžu dostať tieto ceny:
- medaile, diplomy, poháre, plakety, odznaky, vecné ceny a finančné odmeny.
V súťažiach družstiev obdržia prvé tri družstvá v poslednom kole súťaže poháre, ich členovia
medaile a diplomy. V jednotlivých kolách obdržia družstvá podľa umiestnenia diplomy.
6. Na súťažiach určených pre viac vekových kategórií sa vyhlasujú víťazi v jednotlivých
vekových i hmotnostných kategóriách.

Článok 23
Národné rekordy
Podmienky uznania rekordu
a. pretekár je občanom SR
b. pretekár štartuje v SR podľa podmienok stanovených smernicami GPC
c. rekord musí byť vytvorený na oficiálnych súťažiach GPC alebo WPC.

PRESTUPOVÝ PORIADOK
pre silový trojboj a tlak na lavičke
Prestupový poriadok silového trojboja a tlaku na lavičke stanovuje podmienky, za ktorých sa
uskutočňujú zmeny trvalej alebo dočasnej klubovej príslušnosti v podmienkach Slovenskej
asociácie silového trojboja (ďalej len SAST)
PRVÁ HLAVA
ZÁKLADNÉ USTANOVENIA
Článok 1
1. Tento prestupový poriadok sa vzťahuje na prestup a hosťovanie dospelých,
dorastencov a žien registrovaných SAST.
2. V prestupovom konaní vystupujú: pretekár, klub, za ktorý je pretekár registrovaný
a klub, do ktorého pretekár hlási prestup alebo hosťovanie.
3. Žiadosť o prestup a hosťovanie prerokúva a rozhoduje o nich VV SAST.
Článok 2
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1. Žiadosť o prestup, hosťovanie a ukončenie hosťovania sa podávajú prvý až šiesty deň
mesiaca január, február, júl, august, čiže mimo súťažného obdobia.
Článok 3
1. Registračná lehota v materskom klube je stanovená na obdobie jedného roka.
2. Registračná lehota sa nevyžaduje v prípade súhlasu materského klubu o prestup
a hosťovanie.

DRUHÁ HLAVA
OHLASOVANIE PRESTUPU A HOSŤOVANIA
Článok 4
1. Pretekár, ktorý chce požiadať o prestup alebo hosťovanie, vyplní tlačivo ,,Ohlásenie
prestupu´´ úplne a čitateľne vo všetkých rubrikách strojom alebo perom bez opráv
škrtania. Na tlačive je pretekár povinný vyznačiť zakrúžkovaním, o aký druh žiadosti
ide, t. j. ak ohlási prestup, ak ide o hosťovanie, viditeľne zakrúžkuje slovo hosťovanie.
Pretekár vlastnoručne uvedie dátum podpisu a vlastnoručne sa podpíše.
2. Žiadosť o prestup zašle pretekár svojmu materskému klubu v čase od siedmeho dňa
kalendárneho mesiaca, v ktorom možno ukončiť ohlásenie prestupu resp. hosťovania
do šiesteho dňa prestupového mesiaca, v ktorom pretekár ohlási prestup písomne,
doporučenou poštou na vyplnenom tlačive Ohlásenie prestupu.
Článok 5
1. Vyplnené tlačivo Ohlásenie prestupu (i s možným vyjadrením materského klubu)
zašle pretekár v prestupovom termíne doporučenou poštou VV SAST.
2. K vyplnenému tlačivu Ohlásenie prestupu je pretekár povinný priložiť a súčasne
zaslať
a) podací lístok, ktorým sa potvrdzuje, že pretekár zaslal v prestupovom termíne
rovnopis tlačiva Ohlásenie prestupu materskému klubu,
b) súhlasné vyjadrenie rodičov alebo zákonného zástupcu k jeho prestupu,
hosťovaniu, zrušeniu hosťovania (zadná strana tlačiva), ak pretekár nedovŕšil
18. rok veku.
Článok 6
1. Materský klub je povinný vyjadriť svoje stanovisko k žiadosti pretekára na prijatom
prestupovom lístku alebo listom slovami ,,s prestupom (hosťovaním, zrušením
hosťovania) súhlasíme alebo nesúhlasíme´´. Toto stanovisko spolu s licenčnou kartou
pretekára žiadajúceho o prestup zašle materský klub VV SAST do 15. dňa
prestupového mesiaca doporučenou poštou. Ak tak materský klub v stanovenom
termíne neurobí, VV SAST ho vyzve písomne doporučenou poštou na vyjadrenie
stanoviska k ohlásenému prestupovému konaniu. Materský klub je povinný okamžite
po prijatí výzvy svoje stanovisko s odôvodnením písomne s licenčnou kartou
doporučenou poštou VV SAST.
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2. Ak materský klub v čase prestupového konania registračný preukaz nevlastní, oznámi
túto skutočnosť VV SAST, pričom uvedie dôvod. V prípade straty je materský klub
povinný súčasne s vyjadrením požiadať o vystavenie duplikátu licenčnej karty.

3. Pokiaľ VV SAST nebude zaslané vyjadrenie materského klubu v lehote stanovenej
v článku 6 odst. 1 a ak zanedbá povinnosť vyplývajúceho z článku 6 odst. 2, VV
SAST prestup schváli.
Článok 7
1. O žiadosti o prestup rozhodne VV SAST najneskôr do konca príslušného
prestupového mesiaca.
Článok 8
1. Ak pretekár s materským klubom majú uzatvorenú vlastnú zmluvu, rieši sa prestup
v rámci tejto zmluvy a VV SAST do sporu nevstupuje.
2. Ak sa pretekár a materský klub v rámci vlastnej zmluvy nedohodnú alebo táto zanikla,
žiada pretekár o prestup podľa čl. 4 Prestupového poriadku.

TRETIA HLAVA
ROZHODOVANIE O PRESTUPOCH
Článok 9
1. VV SAST žiadosť o prestup neprerokuje, ak
a) nebola žiadosť podaná v prestupovom termíne
b) žiadosť o prestup nemá náležitosti v čl. 4 a 5.
Článok 10
1. VV SAST žiadosť o prestup schváli, ak s tým súhlasí materský klub.
Napriek nesúhlasu materského klubu schváli VV SAST prestup pretekára za týchto
podmienok
a) Ak ide o opakovanú žiadosť do toho istého klubu. Opakovanú žiadosť musí
pretekár podať v stanovenej lehote v najbližšom prestupovom termíne.
Skutočnosť, že ide o opakovaný prestup, je pretekár povinný výrazne vyznačiť
v záhlaví tlačiva Ohlásenie prestupu. Ak táto skutočnosť nie je vyznačená,
prestup nemožno považovať za opakovaný,
b) V prípade, že základný prestup pretekár hlásil v prestupových mesiacoch
január, február a tento prestup bol VV SAST zamietnutý, môže pretekár
ohlásiť opakovaný prestup výhradne len v mesiaci január nasledujúceho roka,
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c) Ak bol prestup schválený, VV SAST vyznačí prestup a zašle licenčnú kartu
späť pretekárovi do piatich dní od doručenia.
ŠTVRTÁ HLAVA
HOSŤOVANIE
Článok 11
1. Hosťovanie možno schváliť, ak s ním súhlasí materský klub a to len na súťaž
družstiev Extraligy a 1.ligy na celé súťažné obdobie.
2. Počas doby hosťovania je pretekár naďalej registrovaný za materský klub.
Článok 12
1. Pretekár doručí žiadosť Ohlásenie hosťovania so súhlasom materského klubu
(vyjadrenie súhlasím, pečiatka a podpis predsedu) s licenčnou kartou priamo na
sekretariát VV SAST doporučenou poštou.

PIATA HLAVA
PRESTUPY DO ZAHRANIČIA
Článok 13
1. Pretekári môžu zaslať na sekretariát VV SAST žiadosť o uvoľnenie do zahraničia
kedykoľvek. Na realizáciu prestupu je potrebné, aby VV SAST dostal písomne
vyžiadanie pretekára od národného zväzu klubu, do ktorého prestup smeruje.
2. Po prijatí vyžiadania pretekár predloží
a) vyplnené tlačivo Ohlásenie prestupu s vyjadrením materského klubu a originál,
príp. fotokópiu oznámenia nového klubu o úmysle prijať ho do svojich služieb,
b) licenčnú kartu, ktorú je materský klub povinný pretekárovi vydať.
3. V prípade záujmu klubu v Slovenskej republike o prestup pretekára zo zahraničia je
klub povinný
a) písomne požiadať materský klub pretekára o jeho uvoľnenie,
b) následne požiadať VV SAST o vyžiadanie pretekára z národného zväzu klubu,
ktorého je pretekár členom,
c) po prijatí (prevzatí) vyjadrenia VV SAST požiadať o registráciu v zmysle
registračného poriadku.
Článok 14
1. Pôsobenie pretekára zo zahraničného klubu v klube v Slovenskej republike, ako
i pretekára klubu zo Slovenskej republiky v zahraničí je možné i formou zapožičania.
Zapožičanie pretekára je ekvivalentný pojem pre hosťovanie v zmysle prestupového
poriadku.
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2. Zapožičanie pretekára je možne len na súťaž družstiev Extraligy a 1.ligy počas celého
súťažného obdobia. Na povoľovanie zapožičania pretekára sú stanovené rovnaké
podmienky, ako na povoľovanie prestupu.
3. Počas doby hosťovania je pretekár naďalej registrovaný za materský klub.
ŠIESTA HLAVA
TECHNICKÝ PRESTUP
Článok 15
1. Ak sa zmení trvalé bydlisko pretekára, pretekár požiada o technický prestup, t. j. môže
hneď zmeniť klub. Bude postupovať podľa DRUHEJ HLAVY čl. 4 ods. 1 a čl. 5 ods.
1 a 2.
2. O žiadosti o technický prestup vyrozumie pretekára VV SAST najneskôr do konca
príslušného prestupového mesiaca.

SIEDMA HLAVA
ODVOLANIE PROTI ROZHODNUTIU VV SAST
Článok 16
1. Pretekár, materský klub a klub, do ktorého pretekár hlási prestup sa môže odvolať
proti rozhodnutiu VV SAST a to do 15 dní od doručenia rozhodnutia písomne
doporučenou poštou.
2. Odvolanie možno podať V V SAST.
3. Odvolanie nemá odkladný účinok.

OSMA HLAVA
VÝCHOVNÉ
Článok 17
1. Za prestup platí nový klub materskému klubu výchovné na základe vzájomnej dohody.
2. Za opakovaný prestup sa úhrada výchovného rovná hodnotám, ktoré sa zostavujú
každý rok registrácie za materský klub nasledovne:
– profi licencia......................................................................................... 100 EUR
– rebriček TOP 30 bez rozd.hm.MEaMS /GPC,WPC,WUAP,WPF/........90 EUR
– rebriček TOP 20 bez rozd. hm.MEa MS GPC , WPC............................ 80 EUR
– SMT .........................................................................................................70 EUR
– rebriček TOP 10 bez rozd. hm.open SAST..............................................60 EUR
- majster sveta/min. traja pretekári v kat./..................................................50 EUR
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- majster Európy./min. traja pretekári. v kat./............................................40 EUR
- 2. – 4. miesto ME, MS..............................................................................30 EUR
- MT...........................................................................................................30 EUR
- 1. VT.........................................................................................................20 EUR
- 2. VT.........................................................................................................10 EUR
3. Výchovné sa vypočíta za posledné 4 roky ku dňu prestupu.

DEVIATA HLAVA
SPOLOČNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
Článok 18
1. Hosťovanie sa končí vždy po skončení súťažného obdobia družstiev.
2. Ak prestupový poriadok nestanoví inak, riadia sa prestupy, ich trvanie a ukončenie
tým ustanovením, na ktorého základe vznikli.
3. Všetky podania, oznámenia, vyjadrenia a potvrdenia, ktoré pri ohlasovaní prestupu,
a odvolania dáva materský klub a nový klub, musia obsahovať dátum vystavenia,
podpisy a čitateľne uvedené mená dvoch funkcionárov výboru klubu a pečiatku klubu.
V prípade, že niektoré z uvedených skutočností neobsahujú, sú neplatné a orgány
rozhodujúce v prestupovom konaní k nim neprihliadajú.
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