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Článok I.
ÚVODNÉ USTANOVENIE
1.1. Registračný poriadok stanovuje pravidlá registrácie v Slovenskej triatlonovej únii (ďalej iba
STÚ) a vzťahuje sa na všetkých jeho členov.
1.2. STÚ pozná dva druhy registrácií:
- kolektívnu registráciu (kluby, oddiely, spolky a pod., ďalej iba klub),
- individuálnu registráciu (pretekári, tréneri, rozhodcovia, funkcionári)
Článok II.
KOLEKTÍVNA REGISTRÁCIA
2.1. Kluby, ktoré sa chcú stať členskými klubmi STÚ a využívať jeho výhody a ďalšie možnosti,
vyplývajúce z tohto členstva (tzn. účasť na súťažiach družstiev a štafiet, dlhodobých klubových
súťažiach, účasť na konferencii s hlasom rozhodujúcim, možnosť organizovať oficiálne akcie,
podiel na prípadných finančných dotáciách a pod.) musia byť registrované v STÚ v zmysle
tohto poriadku.
2.2. Kolektívna registrácia sa obnovuje každý rok uhradením predpísaného registračného poplatku
(ďalej iba „poplatok“), v termíne do najneskôr do 31. januára príslušného kalendárneho roka.
V prípade neuhradenia poplatku v uvedenom termíne, bude klubu pozastavené členstvo v
STÚ. V prípade, že klub neuhradí navýšený poplatok (viď článok 7.1.) ani do 31. marca
príslušného kalendárneho roka, všetci jeho členovia sa stávajú voľní, a môžu sa zaregistrovať
do ktoréhokoľvek iného klubu, ktorý má platnú kolektívnu registráciu na príslušný kalendárny
rok.
2.3. Poplatok klubu, ktorý prvýkrát žiada o registráciu je vo výške 50 €. Na novú registráciu sa
nevzťahuje povinnosť uhradiť poplatok do 31. januára príslušného kalendárneho roka. Ročný
poplatok klubu v príslušnom kalendárnom roku je vo výške 20 € (bez ohľadu na počet členov
daného klubu). (Viď článok 7.1.).
2.4. Žiadosť o kolektívnu registráciu podáva poverený zástupca klubu a musí obsahovať:
- názov klubu,
- kompletnú adresu klubu, vrátane kontaktov (telefóny a e-mailové adresy,
- doklad o uhradení poplatku,
- kópiu stanov potvrdenú Ministerstvom vnútra SR spolu s kópiou dokladu o pridelení IČO
alebo výpis z obchodného registra.

Článok III.
INDIVIDUÁLNA REGISTRÁCIA
3.1. Jednotlivci môžu byť registrovaní ako:
- pretekári,
- tréneri,
- rozhodcovia,
- funkcionári.
Individuálna registrácia nie je podmienená členstvom v registrovanom klube.
3.2. Všetci pretekári zaradení do Slovenského pohára musia byť riadnymi členmi STÚ.
3.3. Individuálna registrácia sa vykonáva online na webovom sídle STÚ na adrese
https://triathlon.services.maind.sk/ords/f?p=101:18). V prípade podania žiadosti o registráciu
počas sezóny, túto registráciu (vrátane uhradenia poplatku podľa článku 7.2.) je potrebné
vykonať do štvrtka každého kalendárneho týždňa, aby bola možná individuálna registrácia
platná už pre nasledujúci víkend.
3.4. Dokladom o individuálnej registrácii je:
- licencia (registračná karta) – pre pretekárov,
- licencia – pre trénerov,
- licencia – pre rozhodcov,
- licencia – pre funkcionárov.
Po online registrácii v zmysle článku 3.6. na vyššie uvedenej adrese a uhradení poplatku podľa
článku 7.2. si každý člen môže vytlačiť svoju licenciu (registračnú kartu), ktorá a má platnosť
do 31. marca nasledujúceho kalendárneho roka. Osvedčenia (licencie) trénerov a rozhodcov,
ktoré majú platnosť 5 rokov sa obnovujú účasťou na seminári alebo školení. Poplatok podľa
článku 7.2. sa takisto uhrádza každoročne.
3.5. Individuálna registrácia sa končí:
- neuhradením poplatku podľa článku 7.2.,
- požiadaním o zrušenie registrácie v STÚ,
- úmrtím.
V prípade neuhradenia poplatku za individuálnu registráciu a pri požiadaní o zrušenie
registrácie v STÚ je člen STÚ ešte jeden rok v tzv. karanténnej dobe. Karanténna doba sa
nevzťahuje na členov STÚ v prípade, že klub neuhradil poplatok v zmysle článku 2.2. tohto
Registračného poriadku. Až po roku je člen STÚ automaticky voľný a môže sa zaregistrovať do
ktoréhokoľvek klubu, ktorý má platnú kolektívnu registráciu na príslušný kalendárny rok.
3.6. Žiadosť o individuálnu registráciu podáva poverený zástupca klubu alebo samotný žiadateľ
individuálne a musí obsahovať:
- meno a priezvisko,
- dátum narodenia,
- klubovú príslušnosť (voliteľné),
- adresa trvalého bydliska,
- naskenovanú fotografiu,
- rodné číslo,
- kontaktné údaje (telefónne číslo a e-mailová adresa),
- doklad o zaplatení poplatku.
3.7. Termín na uhradenie poplatku za individuálnu registráciu - je do 31. januára príslušného
kalendárneho roka (neplatí pre novo registrovaných pretekárov).

Článok IV.
VYDÁVANIE REGISTRÁCIÍ
4.1. Pri kolektívnej registrácii potvrdí sekretariát STÚ registráciu klubu zaradením medzi riadnych
členov STÚ.
4.2. Pri individuálnej registrácii je možné vytlačiť si licenciu (registračnú kartu) s platnosťou do 31.
marca nasledujúceho kalendárneho roka.
4.3. Nevyhnutnou podmienkou na vystavenie individuálnej registrácie, pre pretekárov
registrovaných do klubu je súčasná kolektívna registrácia klubu v bežnom kalendárnom roku.
Klubová príslušnosť môže byť uverejnená len pri riadne registrovaných kluboch. Individuálnym
členom STÚ, ktorý nie je členom riadne registrovaných klubov, môže byť v rubrike „Klubová
príslušnosť“ uvedené len miesto trvalého bydliska.
Článok V.
ZMENY V REGISTRÁCIÍ
5.1. Zmeny v registrácii vykonáva len sekretariát STÚ. Zmeny sa vykonajú pri:
- zrušení klubu,
- zrušení členstva v klube,
- prestupe,
- hosťovaní.
5.2 V prípade zrušenia klubu z dôvodu zlúčenia sa s iným klubom, registrácia všetkých členov
pôvodného klubu je zrušená. V tomto prípade nevzniká pretekárovi povinnosť zaregistrovať
sa do novovzniknutého klubu. Ak sa chce člen zaregistrovať do novovzniknutého klubu, môže
tak urobiť bez správneho poplatku za prestup. Ak sa chce člen zaregistrovať do iného klubu,
môže tak urobiť ihneď po splnení všetkých náležitostí podľa Prestupového poriadku STÚ.
5.3 Na vystúpenie klubu z STÚ je potrebné podať žiadosť klubu o zrušenie registrácie. Po vyradení
klubu z evidencie STÚ majú možnosť členovia daného klubu požiadať o registráciu do
ktoréhokoľvek klubu, ktorý má platnú kolektívnu registráciu na príslušný kalendárny rok.
Článok VI.
LICENCIE
6.1. Licencia (registračná karta) pretekára obsahuje:
- názov STÚ s logom,
- fotografiu pretekára,
- meno a priezvisko,
- dátum narodenia,
- registračné číslo,
- klubovú príslušnosť (len u pretekárov v riadne registrovaných kluboch v STÚ), alebo miesto
trvalého bydliska,
- dátum vystavenia.
6.2. Licencia trénera a rozhodcu obsahuje:
- názov STÚ s logom,
- fotografiu trénera alebo rozhodcu,
- meno a priezvisko,
- dátum narodenia,
- výkonnostnú triedu,
- registračné číslo,
- dátum vystavenia.
6.3. Funkcionárska licencia obsahuje:
- názov STÚ s logom,

- fotografiu funkcionára,
- meno a priezvisko,
- dátum narodenia,
- registračné číslo,
- dátum vystavenia.
Článok VII.
REGISTRAČNÉ POPLATKY A TERMÍNY
7. 1. Kolektívna registrácia nového klubu
50 eur
Bežný ročný kolektívny poplatok klubu
20 eur
Navýšený poplatok pri neuhradení v termíne do 31. januára
30 eur
Manipulačný poplatok – pri zmene názvu klubu
10 eur
7.2. Ročné poplatky registrovaných individuálnych členov STÚ:
individuálna registrácia člena registr. klubu - licencia M, Ž, AG, V
10 eur
Vystavenie profi licencie (podmienka účasti na M-SR v dlhom/ strednom triatlone za ostatné
tri roky na medailovej pozícii)
20 eur
Individuálna registrácia – licencia J, Jy, D, Dy
5 eur
Individuálna registrácia – licencia žiaci, nádeje
3 eurá
Individuálna registrácia – preukaz trénera, rozhodcu
5 eur
Individuálna registrácia – preukaz funkcionára
5 eur
7.3. Jednorazové poplatky pretekárov bez uhradeného ročného poplatku v zmysle článku 7.2.:
Jednorazový poplatok pretekára od 20 r.
10 eur
Jednorazový poplatok pretekára 16 - 19 r.
5 eur
Jednorazový poplatok žiaka
3 eurá
Jednorazový poplatok odvádza organizátor každého podujatia za každého neregistrovaného
člena v prospech STÚ.
7.4. Ročný klubový poplatok je potrebné uhradiť najneskôr do 31. januára príslušného
kalendárneho roku (neplatí pre kolektívnu registráciu nového klubu, ktorý je splatný hradený
v termíne požiadania o riadnu registráciu). Poplatok uhradený po tomto termíne sa zvyšuje na
30 eur. Pri neuhradení tohto poplatku nebude klub hodnotený v dlhodobých kolektívnych
súťažiach. Poplatky za individuálnu registráciu pre príslušný kalendárny rok je potrebné
zaplatiť do 31. januára príslušného kalendárneho roka. Poplatky za individuálnu registráciu
nových členov sú splatné v termíne ich registrácie (viď článok 3.3).
7.5. Poplatky za kolektívnu a individuálnu registráciu je možné uhradiť:
- prostredníctvom platobnej brány STÚ.
Článok VIII.
VŠEOBECNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
8. 1. Použité skratky:
M
- muži
Ž
- ženy
AG
- vekové kategórie mužov a žien
V
- veteráni a veteránky
J, Jy, D, Dy - juniori, juniorky, dorastenci, dorastenky
8. 2. Doteraz platný Registračný poriadok STÚ prestáva platiť dňom schválenia tohto registračného
poriadku.
8. 3. Registračný poriadok nadobúda platnosť a účinnosť dňa 08. 03. 2020 s výnimkou bodu 7.3.,
ktorého účinnosť začne 1. januára 2021.

