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KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE Vysočina 

Název dokumentu: Účast na MS v zápase řeckořímském - Záhřeb 

Oprávněn/pověřen k podpisu: Ing. Jana Fialová, MBA, členka rady Kraje Vysočina 

Schváleno: RK Datum: 3.4.2018 Č.usnesení: 0612/11/2018/RK 

Dokument uložen u: OddPKŽÚ 

Počet vyhotovení: 2 

Adresát: Tělovýchovná jednota Jiskra Havlíčkův Brod z.s. 

Smluvní částka: 1) 40000.00 

Odpovědný odbor: 2) odbor školství, mládeže a sportu 

Podpis zajistit do: 30.4.2018 

Pracoviště/pracovník Datum Podpis 

Zpracoval: OŠMS/Z. Beneš 9.4.2018 

Projednáno s: OŠMS/M. Kastner 9.4.2018 

Právní kontrola: OddPKŽÚ/D. Trtík (\  h-  io n 

Předkládá: OŠMS/Z. Beneš 9.4.2018 

Potvrzení příjmu smlouvy do 
předběžné evidence 3) 

OŠMS/K. Ubr 
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Zodpovídá: Příkazce operace: OŠMS/M. Kastner c?, 1 v ' /  

Správce rozpočtu: OŠMS/Z. Pavelcová <7. lo?$ 
r  

Poznámka: 
Subjekt (IČO: 00529672), se kterým je uzavírána smlouva NEBYL NALEZEN v databázi nespolehlivých plátců 
MFČR; (ověření provedl: benes, datum ověření: 09.04.2018 10:29:57): 

Účast na MS v zápase řeckořímském - Záhřeb ID PR01972.0045 

Rozpočtová skladba: 
Částka s DPH: 40000, Datum Od:, Datum do:, Perioda: , ODPA: , ORJ: , ORG: POL: UZ: 

1) Použije se, pokud se jedná o písemnost typu smlouvy, jejímž předmětem je peněžité plnění. Pokud je v košilce více smluv, uvede se částka 
souhrnná. Pokud se jedná o smlouvu, příp. smlouvy, u niž je peněžité plnění stanoveno částkou za čerpanou jednotku (např. hodinovou sazbu), uvede 
se částka maximálního rozsahu tohoto plnění. V případě smluv na dobu neurčitou uveďte částku jedné platby, 

2) Odpovědným odborem se rozumí odbor, příp. sekce nebo samostatné oddělení, které za písemnost, její vyřízení a správu záležitosti (správu 
smluvního vztahu) odpovídá. 

3) Potvrzuje vždy vedoucí odpovědného odboru (nenahrazuje právní kontrolu). 



KUJIP00Y58LI 

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE 
uzavřená na základě dohody smluvních stran nikoliv na úkor ochrany kterékoliv ze smluvních 

stran ve smyslu § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb,, občanský zákoník, 
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník") 

(ID PR01972.0045) 

ČI. 1 
Smluvní strany 

Kraj Vysočina 
se sídlem: Žižkova 57, 587 33 Jihlava 
IČO: 70890749 
zastoupený: MUDr. Jiřím Běhounkem, hejtmanem kraje 
k podpisu smlouvy pověřena: Ing. Jana Fialová, MBA, členka Rady Kraje Vysočina 
(dále jen „Kraj") 
bankovní spojení: Sberbank CZ, a. s. Jihlava 

číslo účtu: 4050004999/6800 

Tělovýchovná jednota Jiskra Havlíčkův Brod z.s. 
se sídlem: Ledečská 3028, 580 01 Havlíčkův Brod 
IČO: 00529672 
zastoupen: Ing. Miroslavem Sommerem, předsedou výboru 
(dále jen „Příjemce") 
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s. 

číslo účtu: 1120052379/0800 

ČI. 2 
Účel smlouvy 

Účelem této smlouvy je poskytnutí účelové veřejné finanční podpory z rozpočtu Kraje (dále 
jen „dotace") na realizaci akce „Účast na MS v zápase řeckořímském - Záhřeb", blíže 
specifikované v žádosti o poskytnutí dotace, která tvoří nedílnou součást této smlouvy jako 
Příloha č. 1 (dále jen „akce"). 

ČI. 3 
Závaznost návrhu 

1) Doba platnosti tohoto návrhu smlouvy je omezena na 30 kalendářních dnů od pro
kazatelného doručení návrhu této smlouvy Příjemci. 

2) Pokud tento návrh smlouvy nebude Příjemcem akceptován a podepsaný doručen 
na adresu Kraje uvedenou v záhlaví této smlouvy v termínu podle ČI. 3 odst. 1 této 
smlouvy, návrh smlouvy zaniká a nárok na dotaci nevznikne. 

ČI. 4 
Závazek Příjemce 

1) Příjemce dotaci za podmínek stanovených v této smlouvě přijímá a zavazuje 
se, že bude akci realizovat svým jménem, na svou vlastní odpovědnost, v souladu 
s právními předpisy a s podmínkami této smlouvy. 
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2) Příjemce se zavazuje vrátit dotaci do 15 kalendářních dnů ode dne, kdy Kraji písemně 
sdělí, že u akce, která byla zrealizována, nebude nadále plnit podmínky dané touto 
smlouvou (např. archivace, povinnost umožnit kontrolu,...) na účet uvedený v záhlaví 
této smlouvy. 

ČI. 5 
Dotace 

1) Kraj poskytuje Příjemci na akci dotaci ve výši 40 000 Kč (slovy: čtyřicet tisíc korun 
českých). 

2) Pro účely této smlouvy se rozumí: 
a) Celkové náklady akce (objem akce) jsou náklady tvořené součtem dotace 

a vlastním podílem Příjemce. 
b) Vlastní podíl Příjemce jsou prostředky, které jsou tvořeny vlastními prostředky 

Příjemce i sdruženými prostředky z jiných zdrojů (dotace, granty, dary), vyjma 
finanční prostředky z jiných zdrojů Kraje. Příjemce musí být schopen prokázat výši 
vlastního podílu. 

Celkové náklady akce 115 200 Kč 

Výše dotace v Kč 40 000 Kč 

Výše dotace v % 34,72 % z celkových nákladů na akci 

Maximální výše dotace v % 40 % z celkových nákladů na akcí 

3) Výše dotace uvedená v ČI. 5 odst. 1 této smlouvy je maximální. Pokud skutečné 
celkové náklady akce překročí celkovou předpokládanou výši nákladů akce uvedenou 
v tabulce v ČI. 5 odst. 2, uhradí Příjemce částku tohoto překročení z vlastních zdrojů. 
Pokud budou skutečné celkové náklady akce nižší než výše celkových nákladů akce 
uvedená v tabulce v ČJ. 5 odst. 2, nesmí být překročena maximální výše dotace v % 
uvedená v tabulce dle ČI. 5 odst. 2 této smlouvy, a dotace se případně proto na částku 
odpovídající maximální výši dotace v % sníží. 

4) Dotace je veřejnou finanční podporou ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční 
kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), 
ve znění pozdějších předpisů, a vztahují se na ni všechna ustanovení tohoto zákona. 

5) Souběh dotace z několika dalších dotačních titulů Kraje na realizaci jedné akce není 
možný. Souběh dotace z Kraje s dotacemi jiných poskytovatelů se nevylučuje. Výše 
poskytnutých dotací na akci však v takovém případě nesmí přesáhnout 100 % 
celkových nákladů na akci. 

ČI. 6 
Způsob poskytnutí dotace 

Dotace bude poskytnuta jednorázově bankovním převodem na účet Příjemce, a to nejpozději 
do 60 kalendářních dnů ode dne včasného a prokazatelného doručení vyúčtování celkových 
nákladů akce a závěrečné zprávy dle ČI. 8 písm. f) této smlouvy. V případě, že závěrečná 
zpráva nebude doručena dle předchozí věty nebo nebude obsahovat náležitosti dle ČI. 8 
písm. f) této smlouvy, nárok na vyplacení dotace bez dalšího zaniká. 

ČI. 7 
Podmínky použití dotace 

1) Příjemce je oprávněn čerpat dotaci k realizaci akce a povinen akci zrealizovat 
nejpozději do 30. 11. 2018. 
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2) Uznatelné náklady na realizaci akce vznikají dnem 1.1. 2018. 

3) Čerpáním dotace se pro účely této smlouvy rozumí úhrada celkových nákladů 
souvisejících s realizací akce, které nejsou touto smlouvou označeny jako náklady 
neuznatelné. Celkové náklady akce ve skutečné výši musí být vyúčtovány, uhrazeny 
a promítnuty v účetnictví Příjemce nejpozději do dne uvedeného v ČI. 7 odst. 1 této 
smlouvy. 

4) Uznatelné náklady (výdaje) akce jsou tyto neinvestiční náklady prokazatelně související 
s akcí: 
a) náklady na dopravu na mistrovství a zpět (včetně pojištění osob, přepravního 

vybavení), 
b) náklady na ubytování a stravné (stravným se rozumí náklady na stravné 

maximálně ve výši minimální sazby dle § 176 a § 179 zákona č. 262/2006 Sb., 
zákoníku práce, či náklady na nákup surovin v odpovídající výši. Výdaje za nákup 
alkoholických nápojů není možné zahrnout do těchto nákladů.), 

c) náklady na startovně (či poplatek federaci, svazu, atd.) na mistrovství. 

5) Ostatní náklady jsou neuznatelnými náklady (výdaji) a nesmí být financovány ani 
zvláštních prostředků Příjemce vynaložených na akci. 

ČI. 8 
Základní povinnosti Příjemce 

Příjemce se zavazuje: 
a) dotaci přijmout, 
b) realizovat akci při respektování zásad zdravého finančního řízení, zejména 

efektivnosti a hospodárnosti, a v souladu s Pravidly Rady Kraje Vysočina pro 
poskytování dotací na účast na mistrovství Evropy a světa ve sportovních 
disciplínách, schválených usnesením č. 2417/38/2014/RK ze dne 17. 12. 2014, 

c) vést účetnictví v souladu s obecně platnými předpisy, zejm. zákonem č. 563/1991 
Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o účetnictví), 
a zajistit řádné a oddělené sledování dotací poskytnutých na akci a celkových 
nákladů na akci. Pokud Příjemce nevede účetnictví podle zákona o účetnictví, 
je povinen vést daňovou evidenci podle zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, 
ve znění pozdějších předpisů, rozšířenou tak, aby příslušné doklady vztahující 
se k dotaci splňovaly náležitosti účetního dokladu ve smyslu § 11 zákona 
o účetnictví a aby předmětné doklady byly správné, úplné, průkazné, srozumitelné, 
vedené v písemné formě chronologicky a způsobem zaručujícím jejich trvalost 
a aby uskutečněné příjmy a výdaje byly vedeny analyticky ve vztahu k akci 
(na dokladech musí být jednoznačně uvedeno, že se vážou k akci). Příjemce 
odpovídá za řádné vedení a viditelné označení prvotních účetních dokladů 
prokazujících celkové náklady akce (faktury, výdajové pokladní doklady, paragony, 
účtenky apod.) uvedením „spolufinancováno z dotace Kraje Vysočina 
ID PR01972.0045", 

d) zajistit, aby do celkových nákladů na akci nebyly zahrnuty náklady na vlastní daně. 
Všechny náklady musí být kalkulovány bez daně z přidané hodnoty (dále jen 
„DPH") v případě, kdy Příjemce je jejím plátcem. Výjimkou jsou pouze takové 
náklady, u nichž Příjemce nemůže uplatnit odpočet DPH na vstupu podle zákona 
č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. 
V takovém případě může Příjemce dotaci využít i na finanční krytí takové DPH, 
která je účtována jako náklad. V případě aplikace režimu přenesení daňové 
povinnosti ve smyslu § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, 
ve znění pozdějších předpisů, uhradit DPH nejpozději do 30. 11. 2018. Úhradou 
DPH je v tomto případě myšlen převod na účet příslušeného Finančního úřadu 
nebo na zvláštní účet Příjemce, zřízený speciálně pro účely daňových záloh, 
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e) prokázat úhradu celkových nákladů akce, a to buď výpisem ze svého bankovního 
účtu (možno i výpisem z elektronického bankovnictví) nebo svými pokladními 
doklady, 

f) doručit Kraji do 30. 11. 2018 závěrečnou zprávou, která bude obsahovat: 
- stručný popis realizované akce, 
- informace o realizované publicitě včetně fotodokumentace, 
- finanční vyúčtování akce, 
- kopie účetních dokladů o výši celkových nákladů akce a jejich úhradě, 

a to na předepsaném formuláři, který je přílohou Pravidel Rady Kraje Vysočina 
pro poskytování dotací na účast na mistrovství Evropy a světa ve sportovních 
disciplínách, schválených usnesením č. 2417/38/2014/RK ze dne 17. 12. 2014, 

g) umožnit kontrolu v souladu s ČI. 9 této smlouvy, 
h) po dobu, kdy je Kraj oprávněn provádět kontrolu dle ČI. 9 odst. 2 této smlouvy, 

archivovat tuto smlouvu, originály dokladů prokazujících celkové náklady akce 
a kopii dokladů podle písm. fj, 

i) zajistit publicitu v souladu s Cl. 10 této smlouvy, 
j) vrátit na účet uvedený v záhlaví této smlouvy celou částku dotace v případě, že 

dojde přede dnem předložení závěrečné zprávy dle ČI. 8 bodu f) k přeměně nebo 
zrušení Příjemce s likvidací (§ 10a odst. 5 písm. k) zákona č. 250/2000 Sb., o 
rozpočtových pravidlech územních rozpočtů), bez předchozího souhlasu Kraje, a to 
do 15 kalendářních dnů ode dne rozhodnutí Příjemce o přeměně nebo zrušení 
s likvidací. 

ČI. 9 
Kontrola 

Kraj je oprávněn provádět kontrolu plnění této smlouvy a finanční kontrolu ve smyslu 
zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých 
zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „kontrola"). 

Kraj je oprávněn provádět kontrolu v průběhu realizace akce i po jejím dokončení, 
a to po dobu deseti let počítaných od 1. ledna roku následujícího po roce, v němž měla 
být splněna poslední z povinností stanovených ČI. 8 písm. a) - písm. f) a písm. i), j) 
této smlouvy. 

Příjemce je povinen poskytnout součinnost při výkonu kontrolní činnosti dle ČI. 9 této 
smlouvy. 

ČI. 10 
Publicita 

Příjemce je povinen v případě informování sdělovacích prostředků o akci uvést fakt, 
že akce byla podpořena Krajem. 

Na výstupech akce typu publikací, internetových stránek či jiných nosičů uvede 
Příjemce „Sponzorský vzkaz Kraje Vysočina" v grafickém provedení a dle manuálu, 
který je ke stažení na www.kr-vysocina.cz/publicita. 

Příjemce je povinen předložit návrh způsobu použití a umístění „Sponzorského vzkazu 
Kraje Vysočina" ke schválení Kraji, případně upravit návrh podle námitek Kraje 
a předložit ho Kraji ke konečnému schválení. 

„Logotyp Kraje Vysočina" je ochrannou známkou, která požívá ochrany podle zákona 
č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách a o změně zákona č. 6/2002 Sb. o soudech, 
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soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů 
(zákon o soudech a soudcích), ve znění pozdějších předpisů, (zákon o ochranných 
známkách), ve znění pozdějších předpisů, 

ČI. 11 
Udržitelnost akce 

U akce se nevyžaduje udržitelnost. 

ČI. 12 
Důsledky porušení povinností Příjemce 

1) V případě, že se Příjemce dopustí porušení rozpočtové kázně ve smyslu zákona 
č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, bude postupováno dle 
ustanovení tohoto zákona. 

2) V případě, že dotace ještě nebyla vyplacena, smlouva bez dalšího zaniká, a to ke dni 
rozhodnutí Příjemce o přeměně nebo zrušení s likvidací, pokud nebylo mezi smluvními 
stranami dodatkem této smlouvy dohodnuto jinak. 

ČI. 13 
Závěrečná ujednání 

1) Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci smluvních stran 
a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy - Registru smluv. 

2) Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění této smlouvy v informačním systému veřejné 
správy - Registru smluv zajistí Kraj. 

3) Kontaktní osobou Kraje oprávněnou a povinnou poskytovat Příjemci veškerou 
nezbytnou součinnost dle této smlouvy je Ing. Zdeněk Beneš, tel. 564 602 940, e-mail: 
benes.z@kr-vysocina.cz. 

4) Jakékoli změny této smlouvy lze provádět pouze formou písemných postupně 
číslovaných dodatků na základě dohody obou smluvních stran s výjimkou změny ČI. 1 
a ČI. 13 odst. 3 této smlouvy. Změnu identifikačních údajů Příjemce uvedených v ČI. 1 
této smlouvy je oprávněn provést Příjemce jednostranně stím, že tuto změnu je 
povinen oznámit Kraji. Změnu ČI. 13 odst. 3 této smlouvy je oprávněn provést Kraj 
jednostranně s tím, že tuto změnu je povinen oznámit Příjemci. Změny v realizaci akce 
uvedené ve ČI. 2 této smlouvy, které zásadním způsobem mění zaměření akce, blíže 
specifikované v žádosti o poskytnutí dotace, není možné povolit. 

5) Vztahy touto smlouvou neupravené se řídí příslušnými ustanoveními občanského 
zákoníku. 

6) Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru Kraje Příjemce výslovně prohlašuje, že je 
s touto skutečností obeznámen a souhlasí se zveřejněním celého textu smlouvy včetně 
podpisů. Smluvní strany se zavazují, že obchodní a technické informace, které jim byly 
svěřeny druhou stranou mimo text této smlouvy, nezpřístupní třetím osobám bez písemného 
souhlasu druhé strany a nepoužijí tyto informace k jiným účelům, než je plnění podmínek této 

smlouvy. 
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7) Tato smlouva je sepsána ve dvou vyhotoveních, z nichž jedno je určeno pro Kraj 
a druhé pro Příjemce. Každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení smlouvy. 

8) Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva byla sepsána na základě pravdivých údajů, 
podle jejich svobodné a vážné vůle, a na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy. 

9) Nedílnou součástí této smlouvy je Příloha č. 1 - Žádosti o poskytnutí dotace ze dne 
9. 3. 2018. 

im O poskytnutí dotace dle této smlouvy rozhodla Rada Kraje Vysočina dne 3. 4. 2018 
usnesením č. 0612/11/2018/RK. 

V 
n J. & (\oCy , 

Ledečská 

Ing. Mirosla\«p,mmer 
předseda vý 

V Jihlavě dne 2 0,._ _0.4t.. 20.1.8. 

t^c 

Ing. Jana Fialová, MBA 
členka Rady Kraje Vysočina 

r ffi J Kf In I If I 'i 

Žižkova. 57, 587 33 Jihlava 
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Pravidel 
ve 

Příloha č. 1 svidel Rady Kraje Vysočina pro poskytování dotací na účast na mistrovství Evropy a světa 
sportovních disciplinách | KKAJ VYSOČINA 

ŽÁDOST O DOTACI , „ - — ^ wv f |  f 

NA UCAST NA SPORTOVNÍM MISTROVSTVÍ 
>0 íío 
'ne. °9 "03- 20® 

Evidenční číslo žádostí 
(žadatel nevyplňuje) 

Název mistrovství 

Žadatel 
(úplný název dle dokladu o 
právní subjektivitě a sídlo) 

[ StatutámTzástupce 

(jméno, příjmení, titul, 
funkce, telefon, e-mail) 

Kontaktní osoba 

(jméno, příjmení, titul, 
telefon, e-mail) 

1 Bankovní spojení žadatele 

(název banky, číslo účtu, 
kód banky) 

1 Celkové uznatelné náklady 
účasti na mistrovství 

Požadovaná výše dotace 

I {+ kolik tvoří procent z celk, 
! uzn. nákl. účasti na 
! mistrovství) 

-MkL-

PUM S i -

MS v zápase řeckořímském - Chorvatsko - Záhřeb v* 
dnech 2-8.7,2018,reprezentace ČR v kategorii kadetů 

| Tělovýchovná jednota Jiskra Havlíčkův Brod z.s., 
LedeČská 3028, 580 01 Havlíčkův Brod 

ing. Miroslav Sommer, tel,: 724945800, email: 
sommer@teplohb.cz 

ICO žadatele 00529672 

Pave! Mazánek, tel.; 603296805, email: 
pavel. mazanek@seznam.cz 

Česká spořitelna a.s. pobočka Havlíčkův Brod 

* *  Zo o í >2b}  *7 /0 /00 

115.200,- Kč 

40,000,- Kč ( 34,72 %) 



Odůvodnění žádosti 
(proč žádáte o 
spolufinancování účasti na 
mistrovství Krajem 
Vysočina) 

Naše TJ nemá tolik finančních prostředků abychom 
mohli poslat všechny sportovce, kteří se kvalifikovali na 
MS. Bez dotace kraje Vysočina by se navýšila i částka, 
kterou sportovec musí hradit ze svého, Jsme rádi, že 
kraj Vysočina přispívá našim nejlepším sportovcům, 
kteří propagují naši TJ, město a kraj Vysočina na 
těchto vrcholných akcí. 

(počet účastníků mistrovství, 
kdo je do mistrovství 
zapojen a komu je určeno) 

Mládež - kadeti - zápasníci, registrovaní sportovci 

Časový harmonogram 
mistrovství 

(datum, začátek mistrovství, 
Konec mistrovství, program) 

4.-9.7.2018 víz. Přiložené propozice 

Stručný P°P'S mistrovství 
a sportovního odvětví 
(místo soutěže, způsob 
provedení soutěže, specifika 
pravidel apod.) 

MS proběhne v Chorvatsku - Záhřeb, soutěží se podle 
pravidel Mezinárodní zápasnické federace ( 
International Wrestling Federation) 

Celkový rozpočet účasti na mistrovství 
(povinná příloha žádosti 6. 1) 

nokové příimv na financováni účasti na mistrovství: 

Rožpís~příjmů - zdroje Částka: 

TJ Jiskra HB 50.000,-
Nákl^y zúčastněných sportovců 25.200,-
Dotace kraje Vysočina 40.000,-

CELKEM 115.200,-

nitkové uznatelné náklady (uvádějte v Kčh 

Podrobný popis uznatelných nákladů: Částka: 
Pobytové náklady 4 sportovci (1 sportovec 19.700,-) 78.800,-
Cestovné - 4x letenka pro sportovce (1 letenka 7.000,- Kč) 28.000,-
Účastnický poplatek 4x sportovec(1 sportovec 2.100,-Kč) 8.400,-



náklady, které plánujete financovat z dotace Kraie (uvádějte v Kč): 

Popis nákladů: Požadovaná 
částka: 

4x letenka 28.000,-

4x startovné 8,400,-
Pobytové náklady — poměrná část 3.600,-

CELKEM __ 40.000,-

Čestné prohlášení 

Potvrzují, že údaje obsažené v žádost jsou úplné a pravdivé. 

Havlíčkův Brod 7.3.2018 

datum, místo 

•jisfc 

Ing. Miroslav Sommer 

jméno a příjmení statutárního'zástupce 

razítko žadatele La sho 01 íotio' 
i ^05 pQ f V'°/, * ' ^ 

v 

podpis statutárního zástupce 

Vypfnéný formulář zašlete v písemné i elektronické podobě včetně příloh na adresu: 

Krajský úřad Kraje Vysočina, Ing. Zdeněk Beneš, odděleni mládeže a sportu, Žižkova 57, 587 33 Jihlava, 
benes.z@kr-vysocina.cz. 

Oficiální propozice mistrovství (potvrzené republikovým svazem) 
(povinná příloha žádosti č, 2) 

Oficiální nominace (potvrzené republikovým svazem) 

(povinná příloha žádosti <5. 3) 

Stanovy žadatele nejsou povinnou přílohou žádostí, Kraj však může žadatele vyzvat k jejich 
předložení. 

mailto:benes.z@kr-vysocina.cz


CADET WORLD CHAMPIONSHIPS (GR/FS/WW) 
CHAMPIONNATS DU MONDE CADET (GR/tL/tf) 

ZAGREB (CRO), 02-08.07.2018 

SPECIFIC IN FOR MA TION / INFORMATIONS SPECIFIQUES 
DetaliFoTíhe organising Federation 
Coordonnées de la Fédération organísatrice 

pyTh^Sster / Radiodiff ugeurhóje. 
Details of competition venue 
Coordonnées salie de compétition 
Age group ~~ ~~ 
Groupe ďáge 
Weight categories 
Catéqories de poi'ds 

* .. - i nrvrl f ~ 

Number of mats and trademark 
Nombre de tapis st marque 
Deadline for {he preliminary entries 
Pélai řfiscriptfong préliminaires 
Deadline for the fina! entries" 
Délai inscriptions nominatives 
Referee's category 
Categories d'arbitres 

- ivco f\/n<= Referee's course type 
I Type destage^oui^É®®. 
' Reception of the teams 
Annueil des éguipgs. 
Detiiis^THotel for the teams 
Coordonnées hdtef pour équípes 

Details of hotel for the referees" 
Coordonnées hotel pour arbitres 

Details of hoteí for the UWW Bureau"" 
Coordonnées hotel pour le Bureau UWW 

Croatian Wrestling Federation 
Ulica Grada Gospica 1 (SSD "Pescenica") 
10000 Zagreb/Hrvatska 
Tel: +385 1 230 7245 
Fax: +385 1 230 7244 
Email: GRO@united-world-wr9stiiria.org 
Sportska Teievizija 
Dorn Sportova, Trg Krešimira Cosiéa 11, 
10000, Zagreb 
Cadets according to the United World Wrestling Rules 
Cadets selon les Regies de Lutte de United World Wrestling 
Hommes 1 Men 48-48-51 -55-60-65-71 -80-92-110kg 
Femroes / Women 40-43-46-49-53-57-6t-65-69-73kg 
3 United World Wrestling homologated mats 
3 tapis homologies United World Wrestling 
02 May 2018 
02 mai 2018 
02 June 2018 
02 juin 2018 
Category I 
Catégorie I 

Level III and IV 

Zagreb International Airport 
Aéroport international de Zagreb 
Panorama Zagreb Hotel 
Trg Krešimira Cosiéa 9, 
10000 Zagreb 
Tel: +385 t 365 8333 
Fax: +385 1 309 2657 
Email: hotel@panorama-zaareb.com 
Website: www. panor ama- z aq reb .cam 

Hotel 1 
Ulica Ive Robióa 2, 
10000 Zagreb, 
Tel: +385 1 6141 222 
Fax: +385 1 8542 115 
Email: info@hotel-i.hr 
Website: www.hofei-i.hr 

Hotel Laguna 
Kranjčeviéeva ulica 29, 
10000 Zagreb, 
Tel. +385 1 3047 000 
Fax. +385 1 3047 077 
Email: info@hotel-Saauna.hr 
Website: www.hotei-laauna.hr 
Panorama Zagreb Hole! 
Trg Krešimira Čosiča 9, 
10000 Zagreb 
Tel: +385 1 365 8333 
Fax: +385 1 309 2657 
Email: hotel@panorama-zaqreb.coni 
Website: www, panoram a -zaci reb. com 
Hotel Esplanade . 
Mihanoviceva 1, 
10000 Zagreb 
Tel. +385 1 4566 666 
Fax: +385 1 4588 050 
Email: info@esplanade.hr 
Website: www.espianade.lir 



CADET WORLD CHAMPIONSHIPS (GR/FS/WW) 
CHAMPIONNATS DU MONDE CADET (QR/LL/IF) 

ZAGREB (CRO), 02-08.07.2018 

~ — ' PROGRAM / PROGRAMME 
Friday / Vendredi 

29 06 2018 
Arrival of the referees 
Arrivée des arbitres 

Saturday / Samedi 
30.08.2018 

09.00-18.00 Referees' course - Level 3 and 4 
Stage pour arbitres - niveau 3 et 4 Saturday / Samedi 

30.08.2018 Arrival of the delegations 
Arrivée des délégalions 

Sunday / Dimanche 
01,07.2018 

09.00-17,00 Referees" course - Level 3 and 4 
Stage pour arbitres - niveau 3 et 4 

Sunday / Dimanche 
01,07.2018 

Till 12.00 Final entries for FS - 48-55-65-80-110kg 
Inscriptions definitives pour LL- 48-55-85-80-110kcj 

Sunday / Dimanche 
01,07.2018 

16.30-17,00 Technical conference - all teams 
Conférence technique -~ toutes les équipes Sunday / Dimanche 

01,07.2018 
17.00 Draw FS - 48-55-65-80-110kg 

Tirage LL - 48-55-65-80-110kg 

Sunday / Dimanche 
01,07.2018 

17,00 Referees' Consultation 
Consultation des arbitres 

Monday / Lundi 
02.07.2018 

08.30-09.00 1 Medical examination & Weigh-in FS - 48-55-65-80-110kg 
1 Examen médical & Pesée LL - 48-55-65-80-110kg 

Monday / Lundi 
02.07.2018 

10.30-14,00 Qualification rounds FS - 48-55-65-80-110kg 
Tours éiiminaíoires LL - 48-55-85-80-110kg 

Monday / Lundi 
02.07.2018 

Till 12.00 
Final entries FS - 45-51-80-71-92kg 
Inscriptions definitives pour LL - 45-51-60-71~92kfl 

Monday / Lundi 
02.07.2018 

14,00 Draw FS - 45-51 -80-71 -92kg 
Tirade LL - 45-51-60-71 -92kfj 

Monday / Lundi 
02.07.2018 

18.00-19.30 Semi Final FS - 48-55-85-80-110kg 
Demi Finale LL - 48-55-65-80-110kg 

Tuesday / Mardi 
03.07.2018 

08,30-08.45 
II Weigh-in FS - 48-55-85-80-110kg 
II Pesée LL-48-55-65-80-110kg 

Tuesday / Mardi 
03.07.2018 

08,45-09,15 
I Medical Examination & Weigh-in FS-45-51-60-71 -92kg 
! Examen médical & pesée LL-45-51-80-71 -92kg 

Tuesday / Mardi 
03.07.2018 

10.30-14.00 
Qualification rounds FS - 45-51-60-71-92kg 
Tours éliminatoires GR - 45-51-60-71-92kg 

Tuesday / Mardi 
03.07.2018 

10.30-14.00 
Repechage FS - 48-55-65-80-110kg 
Repechages LL - 48-55-85-80-110kg 

Tuesday / Mardi 
03.07.2018 

Till 12.00 
Final entries for WW - 43-49-57-65-73kg 
Inscriptions définltives pour LF - 43-49-57-65-73kg Tuesday / Mardi 

03.07.2018 
14.00 ' 

Draw WW - 43-49-57-65-73kg 
Tirage LF - 43-49-57-85-73kcj 

Tuesday / Mardi 
03.07.2018 

17.00-17,30 
Opening Ceremony 
Cérémoníe ďouverture 

Tuesday / Mardi 
03.07.2018 

17.30-18.00 Semi Final FS-45-51-60-71-92kg 
Demi Final'© LL - 45-51-60-71-92kg 

Tuesday / Mardi 
03.07.2018 

18.00-20.00 
Finals FS - 48-55-85-80-110kg 
Finales LL - 48-55-85-80-110kg 
Award ceremonies / Cérémonies protocolaires 

Wednesday / Mercredi 
04.07.2018 

08.30-08.45 
II Weigh-in FS - 45-51-80-71 -92kg 
SI Pesée LL-4S-S1-80-7t-92kg 

Wednesday / Mercredi 
04.07.2018 

08,45-09,15 
1 Medical examination & Weigh-in WW - 43-49-57-85-73kg 
1 Examen médical & Pesée LF - 43-49-57-65-73kg 

Wednesday / Mercredi 
04.07.2018 

10.30-13.00 
Qualification rounds WW - 43-49-57-85-73kg 
Tours éliminatoires LF - 43-49~57-65-73kg Wednesday / Mercredi 

04.07.2018 
10,30-13.00 

Repechage FS-45-51-60-71-92kg CS&ifX 
Repechages LL - 45-51 -80~7i-92kft /£>'' "'\.t 

Wednesday / Mercredi 
04.07.2018 

Till 12.00 
Final entries for WW -40-48-53-81 -89kg /.$' ^ •>, ^ 
Inscriptions définitíves pour LF - 40-46-53-61-69kq - * • ii 

Wednesday / Mercredi 
04.07.2018 

13.00 
Draw WW-40-46-53-81-89kg i 'L  £ 
Tirage LF - 40-46-53-61 -89kg 



Eccomrriodation fee per day and per person 
fraxe séiour par jour et par personng 
'Pee per day for extra persons 
Taxe par jour pour personne supplémentaire 

j'Entryfie for the compeiition ~ 
{Taxe d'engaqement pour la comoétitibn 
rĎetails"of accreditation place 
Coordonnées lieu accrédiíation 

"Organiser's bank account 
Comote bancaire de I'organisateur 

CHF 180. 

CHF 180.-

CHF100,. 

Dom Sportova, Trg Krešimira Čostča l i , 
10000, Zagreb 

j To be requested to the organizer 
j A dernaficfer á i'organisateur 
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SVAZ ZÁPASU 
ÍEIftíÉ REPUBIIKY 

Svai zápasu Oaslsé republiky 
Sekretariát; 

,< si n Tchstjue de tulte 
St; 

Záiooksva 100/2 
P.O.BOX 40 

I i t t A  1 1 0 0 , 5  
ť * 10 

f . F IA0UE 6 
nepusmque teb«j«e 

180 1? PfiAS-ÍAS 
Čoské republika 

r 

V Praze cíne 13, března 2018 

Věc: nominace ME a MS kadetů 2013 

Svm zápasu ČR potvrzuje, že závodník Marcel Albíni - váhová kategorie ílOkgje nominován 

na Mistrovství Evropy kadetů, které se uskuteční ve dnech 21, ~ 26,4.2018 na Ukrajině - Kyjev 

a na Mistrovství světa kadetů, které se uskutečni ve dnech 4, - 9.7,2018 v Chorvatsku - Záhřebu, 

S pozdravem 

V*'ti S V li i! r o v $ k á 
senmatsvcau zápasu Č" 

Tel.; +420 m 429 222 
Email: zapas@cusci.cz 
www.c2ociv-wrestling.oz 

IČ: 006385,1 S 
CZiČ: 00838618 

Be,\\k, Spoiťmí: . 
SE Capital Bank. PRAHA 1 
6, úélu: 164925858/0600 



7 f- í - Í 

ČESKÉ REPUBLIKY 

Sva* aeSpaett fceské republiky 
Sekretariát; 
Záwplíova 100/2 
P.OJOX 40 
160 17 PRAHA 6 
Česká republika 

Fédlnvrton Teh«§»& tle luíte 
Secrefařiaí: 

t» [ fi '• OOtó 
T", 40 

«{ 'wmues 
i < | it t.i je(ohegue 

r 

1/ Praze dne 13, března 2018 
j 

Věc: nominace ME a MS kotletů 2018 

Svaz zápasu Čfi potvrzuje, že závodník M ČAPEK - váhová kategorie 60kg je nominován 

na Mistrovství Evropy kadetů, které se uskuteční ve dnech 21, - 26,4,2018 na Ukrajině - Kyjev 

a na Mistrovství světa kadetů, které se uskuteční ve tfnech 4, ~ 9,7,2018 v Chorvatsku - Záhřebu. 

S pozdravem 

sekretář Svazu zápasu ČR 

+420 242 423 222 
zapas©cuscž,cz 

steeMvrestíSng.cž 

SČ: 0053851S 
CEIC". 00638S18 

-J-I II 
• í- ( f, il-l r-nK, PRAHA 1 
i „u 1£><5U- 858/0600 



& C- í * * - ,  -  , 

^ S REPUBLIKY 

Sval zápasu České republiky 
Sekreta rláí: 
Zétopksva fOO/P 
r r fox 40 

>RAHA6 
' i k i ©publika 

féti&railon Tcheque cle tutte 
Secretsrifit: 
Stopková 1 OOS 
P.O.BOX 40 
160 17 PRAGUE 8 
Hépublique icheque 

1/ Praze dne 13, března 2018 

Mše: nominace ME a MS kadetů 2018 

Svaz zápasu ČR potvrzuje, že závodník Michal DANIEL ~ váhová kategorie SSkgje nominován 

na Mistrovství B/ropy kadetů, které se uskuteční ve dnech 21.-26,4.2018 na Ukrajině - Kyjev 

a na- Mistrovství svita kadetů, které se mkutečníve dnech 4.-9,7,2018 v Chorvatsku ~ Záhřebu, 

S pozdravem 

. 

VěraHi - -agrovská 
sekretář Svazu zápasu ČR 

•jlJBj,/ 

li % 
yu 

+420 242 429 2É2 
Email.* íapss®cusež;,cz 
www.cřecli-wi-esilíng.Gz 

IG:Q0535513 
CZlfe 00S38SÍ6 Bank. spojení; 

QE Capital Sank, PRAHA 1 
& účiti: ! 54925858/8600 



R E I ' O W U K Y  
SVAZ ZÁPASU 

gvta í^»#u Časfcé republic 
Sekretariát: 
Zátopkova 100/2 
P.O.BOX 49 

!"éclě'iiHO Í o 
Sec|^iíi»4' 
Eátoj km i ;r«» .. „ 
RQ.Ptói -^x >/' •>c 

160 17 PRAGUE 8 
RépubSique ieheque 

160 17 PRAHA 6 
Česká republika 

r 

V Praze dne 13. března 2018 

Věc: nominace ME a MS kadetů 2018 

Smi zápasu ČR potvrzuje, M závodník Artur Průša - váhová kategorie 71k§ je mminován 

na Mistrovství Evropy kadetů, které se-uskutečoí ve dnech 21, - 26.4,2018 na Ukrajině - Kyjev 

a na Mistrovství světa kadetů, které se uskuteční ve dnech 4, ~ 9,7,2018 v Chorvatsku - Záhřebu. 

S pozdravem 

sekretář Svazu zápasu ČB 

Té,. 4420 ?42 222 
Email: zapas 
WWW, CWWáW* I ""T-Uf :->0 c-

lč: 00838618 
GZič; 00538818 

B tl irt 
í L iv I I < i ° >\ 
ř f i r;;rp-r , , 


