Rada reprezentace ČSKe

ČESKÝ SVAZ KARATE
IČ: 005 40 897, Tel. +420 603 371 923
Nad Kapličkou 3378/17, Praha 10, 100 00
Bankovní spojení: 1750206504 / 0600
E-mail: national.team@czechkarate.cz
Internet: www.czechkarate.cz

V Českých Budějovicích 9.5.2019

Určeno pro:
Celý širší výběr reprezentace a výběr talentované mládeže U12, U14

Soustředění reprezentace [Pardubice, CZE]
Datum:
Místo:

15.-16. června 2019
So - turnaj (ČSOB ARÉNA, Sukova tř. 1735, 530 02 Pardubice I)
Ne – soustředění (Sportovní hala T2, UNIVERZITY PARDUBICE, Kunětická 92
Program:
Sobota 8:00 - 18:30 (závody a ubytování)
Neděle
•9:00 – 10:15
Kata (všechny kategorie)
•10:15 –11:30
Kumite žáci U12,U14
•11:30 - 13:00
Kumite dorost, junioři, U21, senioři
•13:00 – 14:15
Kata (všechny kategorie)
•14:15 –15:30
Kumite žáci U12,U14
•15:30 - 16:45
Kumite dorost, junioři, U21, senioři
Ubytování: Na kolejích UNIVERZITY PARDUBICE, Studentská 201,
Rezervace na emailu: asistentka@karate-lions.cz, Info: 775 570 820 (Ing. Ondřej Charvát)
 6x 1lůžkový pokoj v buňce, cena = 525,-Kč/os/noc
 6x 2lůžkový pokoj KLASIK, cena = 270,-Kč/os/noc
 14x 2lůžkový apartmán, cena = 520,-Kč/os/noc
Upozornění: Stravu a ubytování si zajištuje každý závodník sám. Není možné se přihlásit pouze
na turnaj a využít reprezentační slevu na startovné bez účasti na soustředění
Startovné: pro členy širšího výběru reprezentace – jedna kategorie zdarma (možný start ve více
kategoriích)
Poplatek za soustředění: 200 Kč
Přihlašování: Turnaj - přes portál moje výsledky do 19.května, soustředění – přes databázi
ČUBU od 12. do 19. května 2019 (Registraci musí provést na základě přihlášení do systému
statutární osoba klubu, nebo pověřená osoba, která má přístup do databáze. Přihlášení funguje
stejně jako registrace na soutěže. PLATBA: úhrada poplatku je možná pouze prostřednictvím
databáze ČUBU, nelze platit hotově!)
UPOZORNĚNÍ: Odesláním přihlášky, která je podkladem pro vystavení pokynů k platbě prostřednictvím přihlašovací databáze na
www.cubu.info se účastník zavazuje zúčastnit se akce a zároveň uhradit celkovou cenu za akci, a to i za předpokladu, že se uvedené
akce nezúčastní, bez ohledu na důvod jeho neúčasti. Prominutí úhrady je možné pouze na základě písemného souhlasu ČSKe, nebo
odhlášení ve stanoveném termínu. O vrácení poplatku za neúčast lze požádat zasláním žádosti a lékařské prohlídky do 10 ti dnů od
data konání akce na sekretariát svazu (info @czechkarate.cz). Omluva na akci vzhledem k případným nominacím na email
reprezentace national.team@czechkarate.cz (v případě omluvy je nutné dodat důvod neúčasti – potvrzení škola, zdravotní důvody
(lékař), … Následně RR posoudí zda je omluva dostatečná. Pravidla omluv vzhledem k poplatkům jsou uvedeny výše.

Za RR,
PhDr. Petr Beníšek (člen RR, vedoucí úseku dorostu a juniorů),

