KARTING
LICENCE 2015
Doplnění Pohárové licence
Chtěli bychom Vás informovat o novinkách ve vydávání licencí jezdců a soutěžících pro sezonu 2015.
Nové žádosti najdete v sekci Karting - Formuláře na www.autoklub.cz. Je doplněna o kolonku pro
pohárovou licenci.
Nově musí všichni žadatelé o licenci jezdce absolvovat zdravotní prohlídku u tělovýchovného lékaře s
výjimkou žadatelů o Pohárovou licenci, kde je možné absolvovat zdravotní prohlídku u obvodního
lékaře.
Seznam tělovýchovných lékařů najdete na http://www.cstl.cz/mapa-pracovist/
Národní i mezinárodní licence budou na nových kartičkách, proto bude potřebné zaslat fotografii
pasového formátu, nejlépe v elektronické podobě.
Součástí každé vydané jezdecké licence je povinné sjednání úrazového pojištění v minimálním
rozsahu dle stupně licence. Se Žádostí o licenci jezdce musí být zaslána i Přihláška k úrazovému
pojištění, kterou najdete v sekci Karting - Pojištění. Samozřejmě si můžete zvolit jakoukoli variantu
vyššího pojištění a připojištění. Pojištění je platné od následujícího dne po doručení poplatku.
Ceník licencí 2015 – doplněny Pohárové licence
Národní licence jezdce
licence + pojištění
Licence jezdce

2.000,- + 280,-

Licence jezdce – mládež do 15 let

1.000,- + 280,-

Pohárová licence

500,- + 280,-

Pohárová licence – mládež do 15 let

300,- + 280,-

Baby

200,- + 280,-

Jednorázová licence pro veterány

200,- + krátkodobé pojištění

Mezinárodní licence jezdce
licence + pojištění
Licence jezdce

4.000,- + 820,-

Národní licence soutěžícího
Na jméno zákonného zástupce

100,-

Klubová

1.000,-

Fyzická osoba

1.500,-

Firemní

2.000,-

Mezinárodní licence soutěžícího
Na jméno zákonného zástupce

100,-

Klubová

2.000,-

Fyzická osoba

3.000,-

Firemní

4.000,-

Pokud je jezdec zároveň soutěžící, nemusí mít samostatnou licenci soutěžícího, ale prokazuje se
pouze licencí jezdce. Pokud je jezdec mladší 18-ti let, může zákonný zástupce požádat o vydání
licence za manipulační poplatek 100,- Kč. V obou případech nemůže být licence soutěžícího použita
pro dalšího jezdce.
Číslo účtu pro platbu za licence a pojištění:
107- 8770960207/0100, variabilní symbol = číslo licence nebo příjmení, do zprávy pro příjemce
jméno a příjmení

Kontakt pro informace:
Jan Mochan
mochan@autoklub.cz
222 898 240
725 372 027

