
Licenční poplatky pro kategorii MASTERS 
Úhrada kódových čísel FIS a kódových čísel ČR pro lyžařskou sezónu 2020/21 

 
1. Mezinárodní závody FIS v ČR a v zahraničí  

 Na základě rozhodnutí FIS musí nově závodnice a závodníci kategorie MASTERS, 
kteří chtějí v lyžařské sezóně 2020/21 startovat na mezinárodních závodech FIS (v 
zahraničí i v ČR), uhradit prostřednictvím Svazu lyžařů České republiky licenční 
poplatek za aktivaci kódového čísla FIS MASTERS. 

 Poplatek je v hodnotě  850.- Kč za osobu 

 Uvedená částka zahrnuje jak úhradu kódového čísla FIS MASTERS, tak zařazení 
do seznamu aktivních závodníků ČR MASTERS a tedy možnost zúčastnit se všech 
českých závodů MASTERS. 

 Úhradu částky pro aktivaci kódového čísla FIS MASTERS a pro zařazení do 
listiny bodů FIS proveďte nejpozději do 31. srpna 2020! 

o  Při nedodržení uvedeného termínu mohou být k výši licenčního poplatku 
naúčtovány ze strany FIS případné další poplatky. 

 Upozornění:  
o Závodů FIS MASTERS se mohou zúčastnit pouze závodníci s aktivním 

kódovým číslem FIS MASTERS (mají zaplacený licenční poplatek) a jsou 
zároveň uvedeni v listině bodů FIS MASTERS platné pro příslušné závodní 
období. 

o Termíny vydání Listin bodů FIS MASTERS najdete na tomto odkaze: 
https://assets.fis-ski.com/image/upload/v1590651042/fis-
prod/assets/DeadlinesFISPointsListeMasters_20_21.pdf 

 

2. Závody v ČR  

 Poplatek je v hodnotě   150.-Kč za osobu 

 Uvedená částka je za úhradu kódových čísel ČR MASTERS, případně za zařazení 
do seznamu aktivních závodníků ČR MASTERS pro ty závodníky, kteří mají 
historicky přiděleno kódové číslo FIS MASTERS, ale zúčastňují se již pouze 
českých závodů MASTERS.  

 Závodníci, kteří uhradili poplatek za kódové číslo FIS MASTERS, již tento poplatek 
neplatí! 

 Závodníci, kteří uhradili tento poplatek a v průběhu sezony se rozhodnou 
zúčastňovat se i závodů FIS MASTERS, musí dodatečně uhradit rozdíl mezi oběma 
poplatky. 

 Úhradu částky pro aktivaci kódového čísla ČR MASTERS proveďte nejpozději 
do 30. září 2020. 

 

Ve všech případech uhraďte finanční prostředky  

 na č.ú.: 1724702504 / 0600 - GE Money Bank 

 variabilní symbol pro Masters – 220101 

 do zprávy pro příjemce uvést: 

o v případě platby za jednotlivce - celé jméno a příjmení 

o v případě platby za více závodníků - název oddílu, současně je nutné zaslat na 
email (michaela.jarousova@czech-ski.com) soupis závodníků, za které byla platba 
uskutečněna  

 

V Praze, dne 3.7.2020 


