Upřesnění pro přihlašování na závody FIS MASTERS v sezoně 2019/2020.
Milí závodníci Masters,
v souvislosti s připravovaným přechodem na nový způsob registrace závodníků kategorie
Masters v rámci FIS platí již od této sezony 2019/2020 pro přihlašování na závody FIS MASTERS
v České republice i v zahraničí některé podstatné změny.
1. Závodů FIS MAS se mohou zúčastnit pouze ti závodníci, kteří jsou v databázi FIS vedeni jako
„Active“. Tuto informaci získáte na: https://www.fis-ski.com/DB/masters/biographies.html?
2. Další podmínkou je, aby byl závodník současně uveden v platné listině bodů FIS MAS pro
dané období, kdy se chce závodů zúčastnit. Listiny bodů FIS MAS jsou nyní vydávány pravidelně
v méně než měsíčních intervalech a uzavírají se v následujících termínech.
LB FIS 5 – 29.12.2019
LB FIS 6 – 26.1.2020
LB FIS 7 – 23.2.2020
LB FIS 8 – 15.3.2020
LB FIS 9 – 29.3.2020
3. Jak jste již byli dříve informováni, poplatek ve výši 13,- CHF za registraci FIS v této sezoně za
„závodící“ závodníky ještě platí FIS Subkomise Masters. Pouze v případě, že byste se nechali
převést do statusu „Active“ a nakonec se žádných závodů FIS MAS nezúčastnili, budete muset
tento poplatek dodatečně uhradit na ÚAD SL ČR.
Z výše uvedeného tedy vyplývá, že kdo není v databázi FIS MASTERS veden jako „Active“ a
bude se chtít zúčastnit závodů FIS MAS v lednu, musí mi tuto informaci zaslat na adresu
pe.seidl@centrum.cz, příp. SMS na telefon 602532204 nejpozději do 29.12.2019, v únoru do
26.1.2020. atd. Jelikož se vždy jedná o neděle, prosím všechny, aby to řešili v dostatečném
předstihu v pracovní dny!!! Já následně zařídím jejich převod do statusu „Active“ a tím budou
i zařazeni do další LB a budou moci závodit.
Tato „Aktivace“ platí pro následující zbytek sezony, není tedy nutné ji pro každou novou LB
nově opakovat. Stejně tak nemusí dělat nic ti, co jsou již nyní v databázi FIS MASTERS vedeni
jako „Active“, ti jsou zahrnuti do dalších LB automaticky.
Zvažte také prosím, zda se skutečně nějakých závodů FIS MAS zúčastníte, v opačném případě
budete povinni uhradit registrační poplatek FIS.
Skol
Petr Seidl

