VÝJEZD NA ZAHRANIČNÍ SOUTĚŽ č. 2 / 2015
Název soutěže:
Místo:
Datum:

AUSTRIAN CLASSICS WORLDCUP
Rakousko, Innsbruck
24. – 26. 4. 2015

Mezinárodní organizace:
Typ soutěže:
Bodování v ČSFu:

WAKO
Open
nominační soutěž do reprezentačního týmu ČR

Vedoucí výjezdu:
Státní trenéři:
Asistenti st. trenérů:
Fyzioterapeut:
Rozhodčí:

Jiří Mulač
Martin Zavoral, Milan Dušek
Jaroslava Němečková, Vít Masopust
Bc. Michal Joshua Frána
Mgr. Jan Frána, Jiří Běl, Kateřina Mňuková, Jaroslav Netrval,
Tomáš Polák, Martin Příhoda, Daniela Vrůblová, Dušan Vrůbl

Doprava:

Autobus – společná (CK SKITUR)

Cena:

2 800 Kč (člen ČSFu – snížená cena, viz podmínky níže)
4 200 Kč (ostatní – plná cena)
cena zahrnuje:
– dopravu
– ubytování se snídaní (2 noci)
– cestovní a sportovní pojištění
– koučování státního trenéra
– organizační servis
cena nezahrnuje:
– startovné
– stravování (mimo snídaně)
– kapesné

Podmínky snížené ceny pro členy ČSFu:
člen ČSFu je pouze ten, kdo je držitelem platného (modrého) průkazu ČSFu a členské známky 2015!

Kdo nebude splňovat obě tyto podmínky a neuhradí předem plnou cenu, bude rozdíl ve výši
1.400 Kč doplácet v hotovosti při odjezdu! Platí bez výjimky i pro doprovod!
Vyřízení průkazu a členské známky může trvat několik dní – nenechávat na poslední chvíli!
Uzávěrka přihlášek:

12. 4. 2015

Podání přihlášky:
– Částku 2.800 Kč (resp. 4.200 Kč) poukažte na účet ČSFu č.: 154 961 840 / 0600 (variabilní symbol
uveďte rodné číslo) nebo v hotovosti na sekretariátu ČSFu (nutno předem domluvit).
– Vyplněný formulář (v příloze) zašlete na email: info@csfu.cz.

Úhradu ceny i odeslání formuláře proveďte nejpozději do 12. 4. 2015!
Po tomto termínu již nebude přihlášení možné!
V případě vlastní dopravy se cena nemění.

Program výjezdu:
24. 4. (pátek)

05:30

odjezd z Prahy,
Hlavní nádraží – Wilsonova směr Brno (https://goo.gl/maps/NOsNc)
06:45 – 07:00 zastávka / nástup v Plzni
stanice BENZINA PLUS směr Rozvadov (https://goo.gl/maps/1iYb1)
po příjezdu prezentace, lékařské prohlídky, vážení, ubytování
16:00
začátek soutěže – FC, K1
17:00
začátek soutěže – Formy, teamy

25. 4. (sobota)

07:00 – 08:00 snídaně, přesun do sportovní haly
09:00
začátek soutěže – PF
Pokračování soutěže – FC, K1

26. 4. (neděle)

08:00 – 09:00
10:00
16:00
22:00 – 24:00

snídaně, přesun do sportovní haly
začátek soutěže – LC, KL
předpokládaný konec, odjezd z Innsbrucku
předpokládaný příjezd do Prahy

Startovné:

25 €
80 €

každý start
Team

Disciplíny:
POINT FIGHTING BEGINNERS (začátečníci) – do zeleného pásku, 0 – 5 zápasů
ml. žáci (*)
10 – 12 let
-32, -42, +42 kg
ml. žákyně (*)
10 – 12 let
-32, -42, +42 kg
st. žáci (*)
13 – 15 let
-47, -57, +57 kg
(*)
st. žákyně
13 – 15 let
-46, -55, +55 kg
junioři / muži (*)
od 16 let
-65, -70, -75, -80, +80 kg
(*)
juniorky / ženy
od 16 let
-60, +60 kg
POINT FIGHTING
ml. žáci
ml. žákyně
st. žáci
st. žákyně
junioři
juniorky
muži
ženy
veteráni (*)
muži TOP TEN Superstar
ženy TOP TEN Superstar
TEAM young cadets (*)
TEAM old cadets (*)
TEAM juniors (*)
TEAM seniors (*)

10 – 12 let
10 – 12 let
13 – 15 let
13 – 15 let
16 – 18 let
16 – 18 let
od 19 let
od 19 let
od 40 let
bez rozdílu
bez rozdílu
bez rozdílu
bez rozdílu
bez rozdílu
bez rozdílu

-28, -32, -37, -42, -47, +47 kg
-28, -32, -37, -42, -47, +47 kg
-42, -47, -52, -57, -63, -69, +69 kg
-42, -46, -50, -55, -60, -65, +65 kg
-57, -63, -69, -74, -79, -84, -89, -94, +94 kg
-50, -55, -60, -65, +65 kg
-57, -63, -69, -74, -79, -84, -89, -94, +94 kg
-50, -55, -60, -65, -70, +70 kg
-75, +75 kg
(3x ml. žák + 1x ml. žákyně)
(3x st. žák + 1x st. žákyně)
(3x junior + 1x juniorka)
(3x muž + 1x žena)

LIGHTCONTACT BEGINNERS (začátečníci) – do zeleného pásku, 0 – 5 zápasů
junioři / muži (*)
od 16 let
-65, -70, -75, -80, +80 kg
juniorky / ženy (*)
od 16 let
-60, +60 kg
LIGHTCONTACT
st. žáci
st. žákyně

13 – 15 let
13 – 15 let

-42, -47, -52, -57, -63, -69, +69 kg
-42, -46, -50, -55, -60, -65, +65 kg

junioři
juniorky
muži
ženy

16 – 18 let
16 – 18 let
od 19 let
od 19 let

-57, -63, -69, -74, -79, -84, -89, -94, +94 kg
-50, -55, -60, -65, +65 kg
-57, -63, -69, -74, -79, -84, -89, -94, +94 kg
-50, -55, -60, -65, -70, +70 kg

KICK LIGHT
muži
ženy

od 19 let
od 19 let

-57, -63, -69, -74, -79, -84, -89, -94, +94 kg
-50, -55, -60, -65, +65 kg

FULLCONTACT
muži
ženy

od 19 let
od 19 let

-54, -57, -60, -63½, -67, -71, -75, -81, -86, -91, +91 kg
-48, -52, -56, -60, -65, -70, +70 kg

K-1
muži
ženy

od 19 let
od 19 let

-54, -57, -60, -63½, -67, -71, -75, -81, -86, -91, +91 kg
-48, -52, -56, -60, -65, -70, +70 kg

MUSICAL FORMS
chlapci a dívky (*)
ml. žáci a žákyně (*)
st. žáci a žákyně (*)
muži (*)
ženy (*)
(*)

do 10 let
10 – 12 let
13 – 15 let
od 16 let
od 16 let

Hard Style, Weapon Hard
Hard Style, Soft Style, Weapon Hard, Weapon Soft
Hard Style, Soft Style, Weapon Hard, Weapon Soft
Hard Style, Soft Style, Weapon Hard, Weapon Soft
Hard Style, Soft Style, Weapon Hard, Weapon Soft

takto označená kategorie se nezapočítává jako nominační (není bodovaná).

Podmínky účasti:
•
•
•
•

Každý závodník musí předložit platný sportovní průkazu ČSFu nebo jiné sportovní organizace
Každý závodník musí předložit potvrzení o zdravotní způsobilosti ne starší než 1 rok
Závodník mladší 18 let musí předložit podepsaný souhlas zákonného zástupce v průkazu ČSFu nebo
musí předložit notářsky ověřený revers
Každý účastník výjezdu musí mít platný cestovní doklad nebo občanský průkaz

Individuální účast na soutěži:
V případě individuální účasti na soutěži (tzn., není účastníkem tohoto výjezdu), ČSFu nezajišťuje žádný,
a to ani částečný servis! Registraci, dopravu, ubytování, pojištění, koučování apod. si individuální účastník
soutěže musí vyřizovat sám.
V případě bodového zisku do nominace reprezentačního týmu ČR, je individuální závodník povinen
nejpozději do jednoho týdne od skončení soutěže doložit trenérovi státní reprezentace potvrzenou
(orazítkovanou) výsledkovou listinu a potvrzené (orazítkované) rozlosování pavouka kategorie, v které získal
bodový zisk. Bez těchto dokumentů nebudou body do nominace reprezentačního týmu ČR tomuto
závodníkovi přiznány.
Další informace:
•
•

Veškeré další informace na stránkách www.csfu.cz
nebo u vedoucího výjezdu – Jiří Mulač: 777 888 773, info@csfu.cz
Přihlášky zasílejte výhradně na email: info@csfu.cz
Jiří Mulač
předseda ČSFu

