Název akce:			 REPREZENTAČNÍ SOUSTŘEDĚNÍ KICKBOXU
Termín:				

20. – 26. 8. 2018

Místo:				VZ DUKLA Harrachov
					Harrachov 591
					512 46

ČESKÝ SVAZ FULL-CONTACTU
ve spolupráci s
ARMÁDNÍM SPORTOVNÍM CENTREM DUKLA
pořádá

REPREZENTAČNÍ SOUSTŘEDĚNÍ
KICKBOXU
20. – 26. srpna 2018
HARRACHOV

Hlavní státní trenéři:

Alois Škeřík, Martin Zavoral

Sraz účastníků:

20. 8. 2018 od 12:00 do 16:00 hod. v místě konání

Cena:				ZDARMA
Soustředění je přednostně určené pro všechny členy reprezentačního týmu ČR a všechny členy sportovního cen
tra mládeže (SCM). V případě nenaplnění celkové kapacity
(50 míst) je umožněna účast samoplátců v ceně 3.200 Kč.
Soustředění zahrnuje:

– ubytování 6 nocí s plnou penzí (snídaně, oběd, večeře)
– sportovní a organizační servis

Soustředění nezahrnuje:

– dopravu
– pojištění
– kapesné

Potvrzení účasti:		 uzávěrka 31. 7. 2018
Přihlášení samoplátců:

rozhodnutí o účasti samoplátců bude probíhat až po uzávěrce účasti reprezentace a SCM dle pořadí došlých
přihlášek a je podmíněno souhlasem státního trenéra.
Samoplátci uhradí celkovou cenu 3.200 Kč za soustředění
až následně po potvrzení účasti – neplatit dříve!

Potvrzení účasti reprezentantů, členů SCM, přihlášení samoplátců i veškeré dotazy,
zasílejte výhradně na email: info@csfu.cz
Výcvikové zařízení armádního sportovního centra DUKLA v Harrachově slouží již řadu let ke
sportovní přípravě nejlepších reprezentantů, mistrů světa i olympijských vítězů a osobně si
velmi vážím nabídky ASC DUKLA na možnost uspořádat hlavní reprezentační soustředění
Českého svazu full-contactu právě zde.
Rád bych, aby si všichni uvědomili, že se nejedná o tábor, ale o výběrové soustředění s režimem
plně zaměřeným na sportovní přípravu pro nadcházející mistrovství Evropy či světa WAKO,
a proto předem upozorňuji na nařízení, které platí pro všechny účastníky soustředění:
• Pozdější příjezd či předčasný odjezd není povolen!
• Během celého soustředění (i v osobním volnu) je důrazně zakázaná jakákoliv konzumace
alkoholických nápojů!
• Návštěvy (rodičů, přátel apod.) mohou být povoleny pouze po předchozím nahlášení
a v žádném případě nesmějí narušovat sportovní přípravu!
V případě porušení uvedených nařízení, neuposlechnutí pokynu státního trenéra nebo místních
správců VZ Harrachov či jiného nevhodného chování, které se neslučuje s morálním kodexem
reprezentanta, bude účastník ze soustředění s okamžitou platností vyloučen a následně i vyřazen
z reprezentačního týmu či sportovního centra mládeže.
												
Jiří Mulač
												
předseda ČSFu

