VÝJEZD NA ZAHRANIČNÍ SOUTĚŽ č. 1 / 2019
Název soutěže:			
SLOVAK OPEN 2019
Místo:				Bratislava, Slovensko
Datum:				
15. – 17. 2. 2019
Mezinárodní organizace:
WAKO
Typ soutěže:			open
Bodování v ČSFu:			
nominační soutěž do reprezentačního týmu ČR
Vedoucí výjezdu:			Martin Viktorin
Státní trenéři:			
Alois Škeřík, Martin Zavoral
Asistenti stát. trenérů:		
Martin Berka, Aleš Dolanský, Milan Dušek, Zbyněk Góralczyk,
Oldřich Hammer, Miloš Martínek, Vít Masopust, Jaroslava
Němečková, Josef Zeman
Fyzioterapeut:			
Mgr. Michal Joshua Frána
Doprava:				Autobus – společná				
Cena:					3 400 Kč
					2 400 Kč (snížená cena – reprezentant WAKO nebo člen SCM)
					cena zahrnuje:
– dopravu
								– ubytování se snídaní (2 noci)
								– cestovní a sportovní pojištění
								– sportovní a organizační servis
					cena nezahrnuje: – startovné
								– stravování (mimo snídaně)
								– kapesné
Registrace účastníků:		
					

on-line na stránkách www.cubu.info
(registrovat může pouze předseda nebo správce klubu ČSFu)

Uzávěrka registrací:		

pátek 8. 2. 2018
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Program výjezdu:
15. 2. (pátek)
11:00			
odjezd z Prahy,
						Hlavní nádraží – Wilsonova směr Brno
						(https://goo.gl/maps/L93fS59ekuC2)
			
14:30 – 15:00
zastávka / nástup v Brně
						benzínová stanice OMV směr Bratislava
						(http://goo.gl/maps/muOD9)
			
16:00 – 20:00
prezentace, lékařské prohlídky, vážení, ubytování
16. 2. (sobota)

10:30 – 20:00

program soutěže

17. 2. (neděle)
07:00 – 08:00
vážení
			
10:00 – 16:00
program soutěže
						po skončení odjezd z Bratislavy
						(předpokládaný návrat do Prahy 22:00)
Startovné:		
junioři, dospělí: 20 € (každý start)
			žáci: 			15 € (každý start)
			PF Grand:		20 €
Propozice pořadatele:
(disciplíny, věkové kategorie, hmotnostní kategorie, časový rozpis zápasů, program soutěže)
https://www.slovak-open.sk/resources/SlovakOpen2019.pdf
Podmínky účasti:
• Každý závodník musí předložit platný sportovní průkaz ČSFu
• 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.
												 Jiří Mulač
											
předseda ČSFu
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