Výjezd státní reprezentace č. 2/2019

Mistrovství Evropy dětí a juniorů
24. 8. – 1. 9. 2019
Győr, Maďarsko
Název:			
WAKO EUROPEAN KICKBOXING CHAMPIONSHIPS
				CHILDREN, CADETS & JUNIORS
Disciplíny:			

PF, LC, KL, FC, LK, K1

Pořadatel:			WAKO – Hungarian Kickboxing Federation
Místo konání:		

Győr, Maďarsko

Termín:			 24. srpna – 1. září 2019
Organizátor výjezdu:

ČSFu – zástupce WAKO v ČR

Doprava:			

Autobus – společná

ORGANIZAČNÍ TÝM
Vedoucí výjezdu:		

Martin Viktorin

Státní trenéři:		
				

Alois Škeřík – plnokontaktní disciplíny
Martin Zavoral – polokontaktní disciplíny

Asistenti st. trenérů:

bude upřesněno

Nomin. reprezentanti: David Dvořáček (Fight club), Petr Dvořáček, Miroslav Godža,
Michaela Góralczyková, Lukáš Hudler, Filip Lagron, Erik Micka,
Johanka Petříková, Valentina Vacková, Matěj Vlasák, Pavel Wolf, Eliška
Zemanová, Viktor Žíla
Rozhodčí:			bude upřesněno

POPLATKY
Cena: 		
ZDARMA
				 9 700 Kč
				19 400 Kč

– nominovaní reprezentanti
– snížená cena – SCM (samoplátci)
– ostatní závodníci ČSFu a doprovod ČSFu (samoplátci)

ZDARMA – hradí ČSFu
Startovat lze v polokontaktních disciplínách pouze v jedné věkové a hmotnostní kategorii. V ringových disciplínách lze startovat pouze v jedné disciplíně, věkové i hmotnostní kategorii a nelze
kombinovat s polokontaktní disciplínou. Startovat mohou v jedné kategorii max. 2 závodníci z ČR
(v případě kolize mají přednost nominovaní reprezentanti).
Startovné: 			

Věkový rozsah kategorií:
PF od 7 let, LC a KL od 13 let, FC, LK a K1 od 15 let. Všechny disciplíny do 18 let (včetně).
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Registrace samoplátců: nejpozději do 15. 7. 2019 (on-line na stránkách www.cubu.info)
Registrovat může pouze předseda nebo správce klubu ČSFu. Samoplátci se musí přihlásit s položkou „přihlášení na výjezd“ (nelze si registrovat pouze startovné). Závodník musí mít české
státní občanství! Úhrada všech poplatků nejpozději do 31. 7. 2019. Stornovat výjezd samoplátce
lze pouze do 18. 8. – po tomto termínu již nelze výjezd stornovat a částka se nevrací (ani v případě
onemocnění apod.).

PROGRAM

24. 8.
So 08:00			
odjezd z Prahy,
						Hlavní nádraží – Wilsonova směr Brno
						(https://goo.gl/maps/L93fS59ekuC2)
			
10:30 – 11:00
zastávka / nástup v Brně
						benzínová stanice OMV směr Bratislava
						(http://goo.gl/maps/muOD9)
			
po příjezdu		
prezentace, lékařské prohlídky, vážení, ubytování
25. 8.
Ne				
příprava pod vedením státních trenérů
26. – 31. 8. Po-So
		
kvalifikace, semifinále, finále
1. 9.
Ne 08:00			
odjezd z Győru
						(předpokládaný návrat do Prahy 14:00)
Mistrovství Evropy je týmový výjezd státní reprezentace! Předčasné odjezdy nejsou možné
a nebudou v žádném případě tolerovány (ani samoplátcům)!

DOKUMENTY ÚČASTNÍKŮ

Každý účastník výjezdu musí mít platný cestovní doklad.
Každý závodník musí při registraci předložit:
• platný sportovní průkaz ČSFu s lékařskou prohlídkou ne starší 1 roku
• vyplněný a podepsaný dokument WAKO LIABILITY WAIWER
• vyplněný a lékařem potvrzený dokument WAKO MEDICAL FORM
• vyplněný a podepsaný dokument WAKO QUESTIONNAIRE

PODMÍNKA REPREZENTACE ČR

• dodržení Směrnice ČSFu č. 5/2013 ze dne 9. 4. 2013
(http://www.csfu.cz/soubory/219_201305-smernice_repre.pdf)
• dodržení závazku sportovce ve věci dopingu ve sportu
(http://www.csfu.cz/soubory/90_zavazek-sportovce-ve-veci-dopingu.pdf)
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• dodržení morálního kodexu reprezentanta
(http://www.csfu.cz/soubory/216_moralni-kodex-reprezentanta.pdf)
• české státní občanství
• platná nominace reprezentanta schválená VV ČSFu

ZAJIŠTĚNÍ REPREZENTACE ČR

ČSFu zajišťuje a hradí:
• ubytování s polopenzí (snídaně + večeře) – 8 nocí
• dopravu (Praha – Győr – Praha)
• transfery v místě konání
• základní cestovní a sportovní pojištění
• sportovní servis
• organizační servis
• startovné
• reprezentační oblečení
• členské poplatky WAKO

DALŚÍ INFORMACE
Vedoucí výjezdu:			
Státní trenér plno. disc.:		
Státní trenér polo. disc.:		

Martin Viktorin
Alois Škeřík		
Martin Zavoral

602 136 719
776 018 109
777 557 723

martin.viktorin@seznam.cz
a.skerik@seznam.cz
mzavoral@seznam.cz

												 Jiří Mulač
předseda ČSFu

-3-

