SMERNICA A POKYNY PRE PODÁVANIE ŽIADOSTÍ O LICENCIE SMF
A MANIPULAČNÉ POPLATKY PRE ROK 2021
V zmysle platných predpisov SMF je poplatok za vystavenie jazdeckej licencie SMF pre rok 2021 upravený touto smernicou,
ktorá bola odsúhlasená RR SMF. Pre potvrdenie prijatia žiadosti je potrebné na sekretariáte SMF predložiť vypísanú
a lekárom potvrdenú žiadosť o vystavenie licencie a uskutočniť úhradu príslušného licenčného poplatku danej disciplíny.
Lekárska prehliadka je povinná len pre aktívnych jazdcov, mimo mototuristov (žiadatelia o licenciu ŠMT šprint musia
predložiť lek. potvrdenie). Žiadosti o licenciu sa v zmysle platných stanov SMF podávajú do 30. septembra príslušného
kalendárneho roka.
A) ZASLANIE ŽIADOSTI O LICENCIU A LICENČNÉ POPLATKY
« Čitateľne vypísanú a lekárom potvrdenú žiadosť o vystavenie licencie jazdca/pretekára treba zaslať na adresu:
Slovenská motocyklová federácia, Športovcov 340, 017 01 Považská Bystrica, alebo prostredníctvom e-mailovej pošty na
adresu smf@smf.sk . Spolu so žiadosťou je potrebné na sekretariát doručiť potvrdenie o uskutočnení úhrady licenčného
poplatku (ústrižok šeku, kópia vkladu na účet, kópia bankového prevodu). Uvedené potvrdenie nie je potrebné doložiť len
v prípade online platby platobnou kartou cez web SMF. Žiadosť o licenciu jazdca je možné podať aj online a to tak, že
požadované identifikačné údaje sa vpíšu do online formulára, ku ktorému sa priložia požadované doklady (lekárska
prehliadka, prípadný doklad o úhrade, príp. overené podpisy rodičov) ako scan/ fotografia. Novinkou je možnosť vypísania
tlačiva v PDF formáte a jeho následné vytlačenie. Tlačivá žiadostí a online systém sa nachádza na web stránke
http://www.smf.sk/smf-formulare/,
«
Ak o medzinárodnú licenciu „A“ žiada jazdec s trvalým pobytom mimo územia SR, je v zmysle predpisov FIM povinný
požiadať motocyklovú federáciu vo svojej materskej krajine o vydanie tzv. release – súhlas s vystavením licencie jazdca inej
krajiny. Bez obdržania tohto release nebude „A“ medzinárodná licencia vydaná a žiadosť bude zamietnutá. Release nie je
potrebné predložiť pri podávaní žiadosti, nakoľko je v praxi zavedené, že sa toto potvrdenie zasiela priamo medzi príslušnými
federáciami.
« Žiadosť o licenciu činovníka a člena SMF, t.j. žiadosť bez lekárskeho potvrdenia je možné poslať online prostredníctvom
elektronického formulára na stránke http://www.smf.sk/formulare/.
« Pri žiadostiach o licenciu jazdca v dvoch disciplínach je v prípade podávania žiadostí poštou alebo e-mailom potrebné
vypísať a podpísať prvé strany žiadosti dvakrát (pre každú disciplínu samostatne), s vyznačením prioritnej disciplíny (vpravo
hore). Druhú stranu - údaje o platbe licenčného poplatku a lekárske potvrdenie (plus príp. overené podpisy zák. zástupcov
u jazdcov do 18 rokov ), stačí mať v originálnej forme len na jednom tlačive žiadosti. Tlačivo pre druhú disciplínu môže mať
druhú stranu dofotenú, resp. prázdnu (sekretariát si materiál k archivácii doloží). V prípade podávania žiadosti o licenciu
online systémom stačí vypísať vyplňovací formulár žiadosti len raz, kde v časti Licencia/Disciplína vyznačíte pre ktorú
disciplínu/disciplíny žiadosť podávate a v poznámke uvediete, ktorá disciplína je prioritná. Prílohy do systému (lekárska
prehliadka, prípadný doklad o úhrade, príp. overené podpisy rodičov) vkladáte taktiež len jedenkrát.
«

Žiadatelia o licenciu jazdca staršieho ako 50 rokov musia mať v časti lekárske potvrdenie kladný výsledok EKG.

«

Noví žiadatelia o licencie motokrosu mládeže (MX50,MX65, MX85) musia k žiadosti priložiť i fotokópiu rodného listu.

« Licenčný poplatok v EUR-ách je možné zaplatiť v hotovosti na sekretariáte SMF, priamym vkladom alebo bankovým
prevodom na účet VÚB, a.s. pobočka Považská Bystrica, číslo účtu: SK28 0200 0000 0000 19133372, alebo poštovou
poukážkou (šek typu „U“). Pri platbe bankovým prevodom a šekovou poukážkou je bezpodmienečne nutné uviesť príslušný
variabilný symbol a do časti „správa pre prijímateľa“ uviesť meno jazdca, za ktorého sa platba uskutočňuje.
Ak sa jednou poštovou poukážkou alebo prevodom platí za viacero licencií súčasne, je potrebné v popise platby uviesť mená
všetkých osôb, za ktoré sa úhrada uskutočňuje, resp. k žiadostiam priložiť krátky popis uskutočnenej platby. Uskutočnenie
platby licenčného/manipulačného poplatku je možné realizovať aj online platobnou kartou prostredníctvom web stránky
www.smf.sk/smf-licencie/. Úhrady platobnou kartou nie je možné kumulovať, t .j. každý poplatok za licenciu je potrebné
uhradiť samostatne.
« Údaj pre platbu licenčného poplatku zo zahraničia:
Názov účtu: SLOVENSKÁ MOTOCYKLOVÁ FEDERÁCIA
IBAN: SK28 0200 0000 0000 19133372

názov banky: VÚB
BIC: SUBASKBX

Pokyny k licenciám jazdcov:
1. Medzinárodná licencia pretekára typu „A“: oprávňuje držiteľov štartovať na národných podujatiach konaných so
súhlasom SMF a na medzinárodných voľných (nie MS a ME, resp. svetový a európsky pohár) podujatiach v zahraničí
organizovaných pod záštitou príslušnej motocyklovej federácie a zapísaných v „Open“ kalendári podujatí FIM/FIME. Na
ostatných podujatiach v zahraničí je potrebné overenie možnosti štartu u organizátora/vypisovateľa podujatia.
Licencia typu „A“ v zahraničí platí len spolu s medzinárodným štartovacím povolením, ktorého vystavenie je podmienené
platným poistením liečebných nákladov v zahraničí. V prípade, že jazdec má predmetné poistenie uzatvorené individuálne,
je potrebné kópiu priložiť k žiadosti o vystavenie licencie (v online verzii žiadosti je odkaz na priloženie kópie poistenia).
Ak jazdec požaduje uzatvoriť toto poistenie prostredníctvom SMF, je potrebné požiadavku vyznačiť na žiadosti a zaplatiť
príslušný poplatok spolu s licenčným poplatkom.
2. Národná licencia „B“ oprávňuje držiteľov k štartom na národných podujatiach príslušnej disciplíny SMF.
3. Na podujatia typu MS, ME, Európsky pohár, pohár FIM, Veľká cena FIM sa vyžadujú licencie FIM, resp. FIM Európa.
4. Žiadatelia mladší ako 18 rokov musia mať žiadosť o licenciu podpísanú oboma rodičmi, resp. zákonnými zástupcami,
pričom ich podpisy musia byť úradne overené (notár, obecný/mestský úrad).

LICENCIE DISCIPLÍN SMF 2021 :
Disciplína
CPM *
Cestné preteky
Motocyklov
MX

– motokros
+ quad

- supermoto

TRIAL

EaR – enduro a rally
PD – plochá dráha

ŠMT - mototuristika

Typ licencie
A:
B:
A: mládež (mini moto)
A: vintage
B: vintage ( len v SR)
A:
B: .
A/B: pre MX50
A: .pre MX65
B: pre MX65
A medzinárodná:
B: národná so ŠP
B národná
A:
B:
A: žiaci, ženy
B: žiaci, ženy
A: asistent
A:
B:
A - profi
B - hobby
Mototuristika a šprint
A: šprint licencia
Junior a senior (od 70 r.)
Spolujazdec

Popl./€
jazdec/člen20
110,00*
70,00*
50,00
63,00
50,00
95,00
50,00
0,00
55,00
30,00
95,00
60,00
50,00
75,00
30,00
45,00
15,00
5,00
95,00
43,00
60,00
40,00
40,00
60,00
10,00
20,00

Popl./€
115,00*
80,00*
50,00
63,00
50,00
105,00
60,00
5,00
65,00
40,00
105,00
70,00
60,00
85,00
40,00
50,00
20,00
10,00
105,00
53,00
70,00
50,00
40,00
60,00
10,00
20,00

Var. symbol

20211

20212

202122

20213

20214
20215

20216

LICENCIE FIM A FIM EURÓPA 2021
Licencie FIM Európa/
Celoročná licencia všetkých disciplín
FIME
Celoročná motokros junior

190,130,-

(MX125cc/Yamaha YZ125, Supercross
SX125)

Celoročná promosport
(Mini RR, Supermono,Yamaha R3,
EMX65&85, Supercross SX85,
EMXWomen, Supermoto, Trial -women,
Youth, junior, enduro -Youth U21, PDjuniorm Youth85/125cc/250cc.)

Celoročná Trial asistent*
Jednorazová licencia*
Jednorazová licencia promosport *
Jednorazová licencia Trial asistent*
Licencie FIM **

Poplatok FIM+ man.poplatok SMF*

VS príslušnej
disciplíny

110,-

85,62,35,30,Sadzobník
FIM

VS príslušnej
disciplíny

**Pri vystavení jednorazovej licencie FIM alebo FIM Európa, musí byť jazdec držiteľom licencie SMF

LICENCIE ČINOVNÍKOV A OSTATNÉ LICENCIE SMF 2021:
Typ licencie
Poplatok 2021 v €
Člen SMF – disciplíny
10,Technický komisár
40,Environ. komisár (2 roky)
50,Traťový komisár (3 roky )
30,Rozhodca - PD, Trial (3 roky)
30,Riaditeľ/ŠK (3 roky)
60,Tréner (3 roky)
25,Manažér
20.Tímová licencia (býv. sponzorská)*
20,Výrobca, predajca
50,Motoklub (platná na 3 roky) - OZ
60,Lic. trate SMF - platnosť 1 rok
40,Lic. trate SMF - platnosť 3 roky
100,Licencie činovníkov FIM, FIME
Popl. FIM/FIME+ 10%
Časomeračská licencia SMF
50,Press/foto licencia (2roky)
10,Usporiadateľ
5,Pridružený člen-obch. spoločnosť
100,Hl. usporiadateľ/bezp. manažér
10,-

Var. symbol
20217
20218
20219
202110
202111
202112
202113
202114
202115
202116
202117
202118
202118
202119
202120
202121
202123
202124
202125

VÝŠKA MANIPULAČNÝCH POPLATKOV PRE SÚŤAŽNÝ ROČNÍK 2020:
Poplatok
Typ poplatku
2020 v €
Release – súhlas s vystavením licencie inou federáciou
10,Jednorázové štartovacie povolenie
5,Vystavenie duplikátu licencie
10,Zrušenie/zmena organizačnej jednotky SMF
17,Ročné poist. liečeb. nákladov v zahraničí + úraz v zahraničí
78,Ročné poist. liečeb. nákladov v zahraničí + úraz v zahraničí
158,Úrazové poistenie jazdcov (mesačná sadzba)
30,48,Zápis do kalendára SMF (vrátane poistenie podujatia)
Podujatia FIM + FIM Európa + AAC
TBA
MM SR + M SR + voľné podujatia ( 2 a viac dňové)
TBA
MM SR + M SR + RP + voľné medzinárodné (1 deň)
TBA
MM SR Trial, CPM mládeže, supermoto, voľné PD
TBA

*Tímová licencia Vám umožní mať
zverejnený ofic.názov tímu (aj
s názvom sponzora) na štrat.listine
a výsledkoch z podujatí. V disciplíne
enduro je tímová licencia
podmienkou pre zaradenie do
súťaže tímov v sezóne 2020.

Var. symbol
202130
202131
202132
202136
202133
202133
202135

202134

územná platnosť - Európa
územná platnosť - svet

B) VYPÍSANIE ŽIADOSTI O VYSTAVENIE LICENCIE – NAJČASTEJŠIE CHYBY
Na žiadosti o vystavenie licencie jazdca je potrebné zreteľne uviesť všetky požadované údaje:
 Športová disciplína – napíše/označí sa disciplína, v ktorej chce jazdec súťažiť:
CPM – cestné preteky motocyklov / CPM – vintage
MX – motokros / MX – supermoto / MX – quad
TRIAL
EaR – enduro / EaR – quad
PD – plochá dráha
ŠMT – mototuristika + šprint
 Kategória – trieda – uvádza sa kubatúra, resp. trieda, v ktorej chce jazdec štartovať (zaradenie do nominačných listín,
hlavne v motokrose a endure) v zmysle príslušného národného športového poriadku danej disciplíny.
PRÍKLAD:
Športová disciplína: CPM
Kategória - trieda: SBK (125SP, atď.)
Športová disciplína: MX
Kategória - trieda: MX2, MX Open, MX2 hobby, atď.
Športová disciplína: MX – supermoto
Kategória - trieda: S1 (junior, atď.)
Športová disciplína: EaR
Kategória – trieda: MM SR – E1,E2... SP – E1, E2, E3; HobbyE1, HobbyE2, atď.
Športová disciplína: mototuristika / mototuristika + šprint


Priorita disciplíny – uvádza sa číslo 1 pri prioritnej disciplíne (nosnej disciplíne a číslo 2 pri disciplíne druhej).

 Typ licencie: tu je potrebné vyznačiť o aký typ licencie jazdec žiada + v prípade lic. FIM, FIME a medzinárodnej licencie
„A“, či má vlastné požadované poistenie, resp. či žiada uzatvoriť príslušné poistenie prostredníctvom SMF.
FIM – licencia pre štart na majstrovstvách sveta a FIM pohárových podujatiach
FIME – licencia pre štart na ME, európskom pohári
Medzinárodná pretekára typ „A“ – so štart. povolením pre štart v zahraničí. VYZNAČIŤ POISTENIE: vlastné alebo cez
SMF. (V prípade vlastného poistenia je potrebné k žiadosti priložiť kópiu poistnej zmluvy, kde je uvedený rozsah
poistenia).
Národná pretekára typ „B“ – licencia pre štart na podujatiach v SR
Mototuristika - bez lekárskeho potvrdenia
Mototuristika + šprint aj s lekárskym potvrdením.
Spolujazdec – pre spolujazdcov side-crossu, CPM side alebo mototuristiky, pričom sa vyznačí i príslušná disciplína, t.j.
CPM, motokros (MX) alebo mototuristika (ŠMT).

ŽIADOSTI O VYSTAVENIE LICENCIE BEZ CHÝBAJÚCICH ÚDAJOV A PRÍSLUŠNÝCH PRÍLOH – LEKÁRSKA PREHLIADKA,
OVERENÉ PODPISY RODIČOV V PRÍPADE NEPLNOLETÝCH JAZDCOV NEBUDÚ AKCEPTOVANÉ.
Formuláre žiadosti o licencie a taktiež ich online verzie sa nachádzajú na internetovej stránke SMF v sekcii SMF/TLAČIVÁ:
http://www.smf.sk/formulare/.

V prípade otázok kontaktujte sekretariát SMF: +421 42 4260332, +421 903 695835, smf@smf.sk

