
 
 

Pozvánka na akci KSJu Středních Čech 

MT+VT  Bytom 2018 

Datum konání:  9. – 11.11.2018  

Místo konání: Bytom, Polsko, U17 (2002-2005) 
 
 
Nominovaní závodníci:  
-50kg Plocar Jonáš (2004, Kladno), -55kg Novák Marek (2003, Kralupy), -66 Kopecký Adam (2002, 
Ml.Boleslav), -66kg Vondráček Jan (2004, Mělník), -73kg Holobrada Stanislav (2003, Příbram)  
-52kg Anna Kubová (2004, Příbram), -57kg Burdová Dorota (2003, Mělník), -57kg Svobodová 
Tereza (2003, Čáslav).   
   
Náhradníci: 
-66kg Jelínek Tobiáš (2004, Mělník), -48kg Chalupková Adriana (2004, Mělník) 
 
 
Odjezd:   v pátek 9.11. v 16h z Čáslavi, vlakové nádraží s  

trenérem Martinem Horským  
Turnaj: sobota 10.11.2018 – viz. rozpis soutěže  
 http://judobytom.pl/sites/default/files/zalaczone-

pliki/Komunikat%20PPJ%20m%C5%82.%20Bytom%2010.11.2018%20
r..pdf 

Kemp:             neděle 11.11. 2018  
Návrat:   v neděli 11.11., 16 - 17:00 do Čáslavi  
Trenér:   Martin Horský – 777 004 442, martinhorsky@email.cz 
S sebou: kimono, pas (OP), pitný režim, jídlo na turnaj, tejpy, kapesné a modré 

kimono. 
Pojištění:   každý závodník se pojistí sám !!! 
Přihlášení:   potvrzení účasti a váhové kategorie nominovaných do 2.11.2018 
Náklady: kraj hradí oficiální dopravu, startovné a trenérský doprovod. 

Přefakturování nákladů za ubytování a kemp bude rozesláno oddílům 
po ukončení akce dle rozpisu. Závodník se stravuje na vlastní náklady. 

 
Upozornění: v případě vážné překážky se ihned telefonicky omluvte Martinovi 

Horskému – 777 00 44 42, přihlášení závodníci při neúčasti si hradí 
vzniklé  náklady, kde nebude možné provést storno. 

 
 
 
Martin Horský 
 
 
 
 
 

file:///C:/Libor/Downloads/martinhorsky@email.cz


 
Hrazení nákladů pro pavouk min.12 závodníků:  
1.místo 100%  
2. místo 100% 
3.místo  100%  
5. místo 80%  
7.místo  60% 
9.místo  40% minimálně tři vyhrané zápasy  
Pavouk s méně než 12ti závodníky má hrazení poloviční z uvedených procent za umístění s 
výjimkou medailových míst, které jsou hrazeny také 100%.  
  
 
Hrazení nákladů pro min.5 závodníků:  
1.místo 100%  
2. místo 80%  
3.místo 60%  
4. místo 0%  
5.místo  0%  
Tabulka s méně než 5ti závodníky má hrazení poloviční z uvedených procent za umístění  
s výjimkou prvního místa, které je hrazeno také 100%.  
  
 Hrazení (odměny) závodníkům se hradí pouze za turnaje vybrané krajem předem schválených 
nákladů vedením kraje. Hrazení dopravy je pouze za krajem zajištěnou oficiální dopravu.  
  
Kraj dle výsledků a nákladů vypočítá po skončení akce finanční částku, kterou vyfakturuje oddílu. 
Je už pouze na daném oddílu, aby fa uhradil z vlastních zdrojů. Do přefakturování mezi oddílem a 
členem oddílu již kraj nezasahuje a je to v plné kompetenci oddílu a jeho uvážení. Pokud oddíl 
neuhradí řádně fa a bude dlužníkem vůči kraji, nebudou členové tohoto oddílu nominováni do 
doby uhrazení dluhu.    

 
 
 

 
           


