
V prípade, že chcete štartovať na medzinárodných pretekoch pod hlavičkou FBA, prosím prihlasujte 
sa výlučne cez FBA prihláškový systém. Následne budú vaše prihlášky v riadnom čase spracované. 

Je snaha vkladať do FBA systému zaujímavé preteky (ktoré už skúsenejší poznajú ako výborné) alebo 
aj hociaké iné, na ktoré má niekto z vás záujem ísť. 

Ak chcete ísť na preteky, ktoré nie sú v FBA systéme nahodené, oslovte prosím Alenu a tá ich tam 
rada nahrá. Prosím ale rešpektujte aj môj čas a súkromie – asi sa nerozhodujete v posledný deň 
prihlášok do zahraničia, že tam chcete ísť. 

Samotné prihlášky posiela Peťo (HUN) alebo Alena/Ivan Kotuliak (iné krajiny). 

Ten, ktorý je za preteky nahratý ako zodpovedný (vo väčšine prípadov Peťo M, Alena, Hanka ale môže 
to byť hocikto iný, kto je tam prihlásený) je sprostredkovateľ FBA voči usporiadateľovi (vybavuje 
prezentáciu a pod. už na mieste pretekov). 

Platby:  
V FBA si platíme štartovné v zahraničí aj s ním spojené doplnkové platby každý individuálne (existujú 
výnimky schválené vedením klubu: nominačné a prípravné preteky reprezentantov, resp. 
sledovaných pretekárov).   

Vo väčšine prípadov usporiadateľ rešpektuje platbu v hotovosti na prezentácii od zahraničných 
účastníkov (pre istotu si to nechajte od usporiadateľa potvrdiť emailom, lebo inak sa môže stať, že 
oni síce prihlášku prijmú, ale zaúčtujú vám posledné možné = najvyššie štartovné).  
Viaceré zahraničné preteky ale požadujú platbu vopred - inak nebude prihláška prijatá.  
V oboch prípadoch je ale logické, že platba bude uhradená jednorazovo za celý klub, nie po 
jednotlivcoch! Takže je nevhodné, aby si to niekto z FBA zaplatil dopredu a niekto z FBA v hotovosti 
na prezentácii. 
Ak chcete využiť jednotnú klubovú platbu (a znížiť tak svoje náklady), prosím pošlite VČAS Alene 
email. Tá platbu vykoná cez FIO banku, na ktorú následne pošlete dlžnú čiastku len v rámci SR 
(SK8883300000002601146047). 

Prečo je to tak? 
Pretože sme členovia jedného klubu, prihlasujeme sa ako členovia klubu, nosíme rovnaké oblečenie. 
Keď ste na večeri v reštaurácii, zrejme to necháte naúčtovať na jeden blok a zaplatí to jeden člen 
rodiny. Alebo ide najprv zaplatiť mama, potom otec, nakoniec synček? 

Usporiadateľ chce za jeden klub jednu prihlášku a jednu platbu, ktoré si vie ľahko spárovať. 

Je veľmi nepríjemné, keď prídete na preteky do zahraničia na prezentáciu s vedomím, že všetko máte 
zaplatené a usporiadateľ povie, že ak chcete svoje štartovné číslo, máte zaplatiť ešte za nikoho iného 
– o kom ani neviem, že tam je.  Nasledujú medzinárodné telefonáty / vypnuté telefóny...nikto nie je 
povinný mať pri sebe hotovosť za platby priamo na prezentácii, o ktorých dopredu nevie. A vo 
väčšine prípadov vravíme o inej mene ako €. 

Ak sa prihlásite cez FBA systém budete vedieť o tom, kto z FBA sa tam chystá a budete si môcť byť 
nápomocní (doprava, spoločné ubytko, kultúrny program a pod). 

V prípade nejasností sa nebojte opýtať  Aleny, Peťa, zodpovedného za preteky...lepšie sa opýtať, ako 
spôsobovať oddielovým kolegom nepríjemnosti. 

Za FBA ďakujem za porozumenie a uľahčenie práce, ktorú robíme všetci dobrovoľne a vo svojom 
voľnom čase. 


