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
@czechkarate.cz
Internet: www.czechkarate.cz

V Liberci 28.2.2019

Určeno pro:
Širší výběr reprezentace,

Soustředění reprezentace ve spolupráci s úsekem rozhodčích [Brno, CZE]
MÍSTO A TERMÍN KONÁNÍ

Brno Komín - Střední škola informatiky (Čichnova 982/23 )
so 23. 3. – ne 24. 3. 2019 (sraz v sobotu v 8:00 v tělocvičně)
Program bude zahájen v so v 9:00 a ukončen v ne cca ve 13.00
Detailní
upřesnění
programu
do
neděle
17.3.2019

PŘIHLÁŠKY

přes databázi ČUBU od pátku 1. 3. 2019 do neděle 10. 3. 2019
http://www.cubu.info/cesky-svaz-karate/souteze&detail=199
http://www.cubu.info/cesky
karate/souteze&detail=199
Registraci musí provést na základě přihlášení do systému statutární osob
osoba klubu, nebo
pověřená osoba, která má přístup do databáze. Přihlášení funguje stejně jako registrace na
soutěže. Přihlásit se musí všechny skupiny (i ti co mají náklady hrazené reprezentací)
reprezentací).
UPOZORNĚNÍ: Odesláním přihlášky, která je podkladem pro vystavení
vystavení pokynů k platbě
prostřednictvím přihlašovací databáze na www.cubu.info se účastník
k 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
sta
termínu. O vrácení poplatku za neúčast lze
požádat zasláním žádosti a lékařské prohlídky do 10 ti dnů od data konání
konání akce na sekretariát
svazu (info @czechkarate.cz).
PLATBA: úhrada poplatku je možná pouze prostřednictvím databáze ČUBU, nelze platit hotově!
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
dostatečná. Pravidla
omluv vzhledem k poplatkům jsou uvedeny výše.

RR rozdělila reprezentanty do skupin dle příspěvku ze strany reprezentace. Věnujte pozornost
příloze, ve které je jmenný seznam jednotlivých skupin. Jedná se o příspěvky na ubytování a
úhrada poplatku za soustředění (stravování si zajistí reprezentanti sami).
sami)
skupina A
skupina B
skupina C

ubytování (0,-)) a poplatek za soustředění (0,-) – hrazeno
razeno státní reprezentací .
poplatek za soustředění
soustředěn hrazen reprezentací (0,-) / náklady na ubytování vlast
vlastní.
náklady na ubytování vlastní + poplatek 500,-Kč.

UBYTOVÁNÍ
Pro reprezentanty ze skupiny A hrazeno státní reprezentací.
Skupina B a C si zajišťuje ubytování ve vlastní režii. V případě využití ubytování v ubytovně SOU je
nutné dodržet následující:
Rezervovat
ezervovat si ubytování na tel.: 541 123 364 nebo emailem elena.kneslova@cichhnovabrno.cz /
hana.hanakova@cichnovabrno.cz Ubytování vystaví
hana.hanakova@cichnovabrno.cz.
ví po dohodě fakturu, která bude uhrazena
závodníkem (klubem) – jiná
iná forma platby není akceptována ze strany ubytovacího zařízení
(nelze platit v hotovosti na místě).
místě)
ZAMĚŘENÍ SOUSTŘEDĚNÍ:
Soustředění spojené se školením
školení rozhodčích (simulované zápasy, pochopení
hopení pr
pravidel, sparing,
simulace závodů), tréninky reprezentantů pod vedením trenérů reprezentace.
Přípravné soustředění před ME seniorů a soutěží Premier League a Serie
erie A, přípravné
soustředění pro mládež na Youth
outh League
L
a MS 2019 .
Upozorňujeme, že soustředění
středění je jednou
jedn z nominačních a srovnávacích akcí potenciálních
účastníků pro MS mládeže

Za RR,
Ing. Ondřej Musil (člen VV)
Petra Piskačová (předseda RR, úsek seniorů)
Ing. Richard Růžička (úsek kata)
PhDr. Petr Beníšek (úsek mládeže)

