Postup při získání jezdecké a soutěžní licence
Závodník třídy Easykart, který se chce zúčastnit motokárových závodů, musí získat Licenci jezdce.
Tento průkaz vydává Asociace kartingu AČR na základě vyplněné žádosti. Začínající jezdec musí
navíc absolvovat jezdeckou školu. Žádost o vystavení licence BABY (od 6 do 8 let) najdete zde. Žádost
o vystavení Národni licence (od 7 let do 15 let) najdete zde.
Na formulář je zapotřebí připojit ověřené podpisy obou rodičů (případně zákonných zástupců) a
potvrzení zdravotní způsobilosti malého jezdce od příslušného dětského lékaře. Jezdec musí mít
uzavřenou vlastní úrazovou pojistku a prokázat správnost data narození.K žádosti připojte pasovou
fotografii a kopii potvrzení o uhrazení poplatku:
a) 200,- Kč – Baby licence
b) 1000,- Kč – Národní licence
Platbu proveďte složenkou, nebo převodem na účet :
Autoklub České republiky
Asociace kartingu AČR
Opletalova 29
Praha 1
110 00
Číslo účtu : 64531-011/0100, variabilní symbol 481 (v elektronickém formuláři nevyplňujte pomlčku !)
Žádost, vyplněnou ve všech kolonkách, doručte (osobně, nebo poštou) na adresu:
Autoklub České republiky
Asociace kartingu AČR
Generální sekretář pan Jan Burian
Opletalova 29
Praha 1
110 00
Na základě zaslané žádosti obdržíte příslušnou licenci, kterou se budete prokazovat při
administrativní přejímce na jednotlivých závodech. Začínající jezdci dostanou licenci až po absolvování
jezdecké školy.

Start každého jezdce musí být navíc zastřešen tzv. soutěžícím, tedy fyzickou, nebo právnickou
osobou, která přejímá všechny závazky spojené s účastí na sportovním podniku (nezletilé dítě není
způsobilé k právním úkonům !). Soutěžící může být jeden z rodičů, nebo již existující tým, pod jehož
hlavičkou do závodu nastoupíte. Žádost o vystavení licence soutěžícího najdete zde.
Poplatek, který je nutno uhradit na výše uvedený účet se bude lišit dle typu licence:
a)
b)
c)
d)

500,- Kč - licence na jméno zákonného zástupce jezdce s Národní licencí
50,- Kč - licence na jméno zákonného zástupce jezdce s licencí Baby
1000,-Kč - licence klubu v AČR
2000,-Kč – licence firemní (může být zajímavá z pohledu účtování provozních nákladů)

O licenci jezdce i soutěžícího je třeba žádat každý rok znovu !

Tímto budete mít nezbytné administrativní náležitosti vyřízené a můžete se začít připravovat na první
závody!

