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, , „ 1 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 PR01972.0065)

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 

a

WU-SHU PELHŘIMOV - SDRUŽENÍ BOJOVÝCH UMĚNÍ, z.s.
se sídlem: Družstevní 1230, 393 01 Pelhřimov
IČO: 22866001
zastoupen: Petrem Vaculínem, předsedou
(dále jen „Příjemce")
bankovní spojení: Fio banka, a.s.

číslo účtu: 2800236328/2010

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 bojovém umění“, 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 24 016 Kč (slovy: dvacet čtyři tisíc 
šestnáct 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 
finančních prostředků z jiných zdrojů Kraje. Příjemce musí být schopen prokázat 
výši vlastního podílu.

Celkové náklady akce 60 040 Kč
Výše dotace v Kč 24 016 Kč
Výše dotace v % 40 % z celkových nákladů na akci
Maximální výše dotace v % 40 % z celkových nákladů na akci

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 ČI. 5 odst. 2, nesmí být překročena maximální výše dotace v % 
uvedená v tabulce dle ČI. 5 odst. 2 této smlouvy, a dotace se 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 dó 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 výší. 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 
z vlastních prostředků Příjemce vynaložených na akci.

6) Pokud dojde k vzájemnému rozporu mezi ČI. 7 odst. 4 a odst. 5 této smlouvy, případně 
nebudou některé náklady uvedeny v těchto ustanoveních, platí, že se jedná o náklady 
neuznatelné.

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 (např. analytickým účtem, účetním znakem, střediskem, činností, 
ORGem apod.). 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 akcí). 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 PR01972.0065“,

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
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povinnosti ve smyslu § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, 
ve znění pozdějších předpisů, uhradit DPH nej později 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,

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 
(faktury, paragony, účtenky, výdajové pokladní doklady apod.), jejich úhradu a 
zaúčtování, prostou kopii závěrečné zprávy a finančního vyúčtování akce,

i) zajistit publicitu v souladu s ČI. 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 písm. 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

1) 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").

2) 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.

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

ČI. 10 
Publicita

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

2) 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.
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3) Příjemce je povinen předložit návrh způsobu použiti a umístění „Sponzorského vzkazu 
Kraje Vysočina" ke schválení Kraji, případně upravit návrh podle námitek Kraje 
a předložit ho Kraji ke konečnému schválení.

4) „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, 
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'Záštúpci.smlůýfíích,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 s tím, 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.
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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.

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 - Žádost o poskytnutí dotace ze dne 
18. 10. 2018.

10) O poskytnutí dotace dle této smlouvy rozhodla Rada Kraje Vysočina dne 30. 10. 2018 
usnesením č. 1940/31 /2018/RK.

V V Jihlavě dne .....1.9...1.1,.. 20.18

Petr Vaculín 
předseda

Ing. Jana Fialová, MBA 
členka Rady Kraje Vysočina

WU-SHU PELHŘIMOV 
SDRUŽENÍ BOJOVÝCH UMĚNÍ,I. o.s.

41

Družstevní 1230
393 01 Pelhřimov

1C: 228 66 001
, 1 ikc" d j 7 'jí;7 11 J'hl.wd
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KUJIP01A8Y82

/Příloha 6, 1
Pravidel Rady Kraje Vysočina pro poskytováni dotací na účast na mistrovství Evropy a světa
ve sportovních disciplínách

ŽÁDOST O DOTACI
NA ÚČAST NA SPORTOVNÍM MISTROVStVl : + , s

Evidenční číslo žádosti 
(žadatel nevyplňuje)1 PUM ' /|{íčO^¥W/&jtř 1

Název mistrovství Sjednocené světové mistrovství, Itálie, Marina di
Carrara

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

Wu-shu Pelhřimov - sdružení bojových uměni, z.s.

Družstevní 1230, Pelhřimov, PSČ 393 01

Statutární zástupce Petr Vaculín - předseda WU-SHU Pelhřimov

{jméno, příjmení, titul.
funkce, telefon, e-maíl)

Tel +420 774 595 747

Email: wushu-pe@seznam.cz

Kontaktní osoba Petr Kotík, Mgr,

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

+420 603593719

Email: petr.kotik@svazkickboxu.cz

IČO žadatele 22866001

Bankovní spojení žadatele Adresa banky: Fío banka, a.s., V Celnici 1028/10,117

(název banky, číslo účtu, 
kód banky)

21 Praha 1

Pobočka: Pelhřimov, Dr. Tyrše 58, 393 01 tel: 224 346
956 - 7 pelhrimov@fio.cz

Majitel WU-SHU PELHŘIMOV - SDRUŽENI
BOJOVÝCH UMĚNI, z.s.

Číslo účtu: 2800236328/2010

Celkové uznatelné náklady 
účasti na mistrovství

60 040,- Kč



Požadovaná výše dotace

(+ kolik tvoří procent z celk. 
uzn, nákl. účasti na 
mistrovství)

24 016,- Kč ( 40 %}

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

V předchozích letech byla naše účast na tomto
mistrovství financována Rozvojovým fondem města 
Pelhřimova. V letošním roce bohužel tento fond přestal
financovat zahraniční soutěže v oblastí sportu a náš 
klub je tak nucen žádat o příspěvek kraj.

Cílové skupiny

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

Mistrovství světa je určeno všem vrcholovým
sportovcům z oblasti bojových umění (kickbox, kung-fu,
karate,...) Každý rok se ho účastní přes 5 000
závodníků z celého světa.

Časový harmonogram
mistrovství

(datum, začátek mistrovství, 
konec mistrovství, program)

31.10, 201? -4. 11. 2018 (přesný harmonogram viz 
příloha)

Stručný popis mistrovství 
a sportovního odvětví
(místo soutěže, způsob 
provedení soutěže, specifika 
pravidel apod.)

Mistrovství světa WTKÁ v Itálii je jedním z vrcholů 
celoroční sportovní přípravy členů našeho oddílu,
V loňském roce se několika závodníkům z našeho klubu zde 
dokonce podařilo vyhrát, a získali tím tak světový titul 
nejen pro sebe, ale i pro celou Českem republiku. Tohoto 
turnaje se každý rok účastní přes 5000 závodníků z většiny 
zemí světa (Mexiko, Venezuela, Chile, Afghánistán, Irán, 
Irák, Rusko, USA, samozřejmě celá Evropa a mnoho 
dalších), Jelikož bychom opravdu rádi svůj životní úspěch 
obhájili, jsme nuceni touto cestou žádat o příspěvek na naši 
účast.

Celkový rozpočet účasti'na mistrovství
(povinná příloha žádosti č, 1)

Celkové příjmy na financování účasti na mistrovství:

Rozpis příjmů - zdroje Částka:
Vlastní zdroje účastníků 38 024 Kč

CELKEM 36 024 Kč



Celkové uznatelné náklady (uvádějte v Kč):

Podrobný popis uznatelných nákladů:
Doprava - osobní automobil (Pelhřimov - Marina dí Čarrara -
Pelhřimov) 2300 Km

Částka:

Ubytování (4 členové výpravy) 60 EUR x 4 nocí x 4 členové = 960
EUR

25 920 Kč

Startovně (celkem bude výprava startovat v 9ti kategoriích) 11 340 Kč

1 Kategorie ; 60 EUR

2. Kategorie 40 EUR

3. Každá další kategorie 40 EUR

60 EUR x 3 + 6 x 40 EUR = 420 EUR
Pojištění (150 Kč/den x 4 osoby x 6 dní) 3 600 Kč
Doprava z hotelu do sportovní haly po celý turnaj (20 EUR/1 osoba)
=> 4 osoby x 20 EUR - 80 EUR /podmínka pořadatele/

2 160 Kč

CELKEM 60 040 Kč

Popis nákladů: Požadovaná
částka:

Ubytování (2 členů výpravy) 60 EUR x 4 nocí x 2 členové = 480
EUR

12 960 Kč

Startovně (1 člen výpravy, který člen startuje ve 3 kategoriích) 
celkem 6 kategorií

3 780 Kč

1. Kategorie 60 EUR

2. Kategorie 40 EUR

3, Kategorie a každá další 40 EUR

60 EUR + 2x40 EUR = 140 EUR
Část na dopravu - osobní automobil (Pelhřimov - Marina di Čarrara 
- Pelhřimov) 2300 Km

7 276 Kč

CELKEM 24 016 Kč

Čestné prohlášení



r............................................................

10, 10. 2018 Pelhřimov

jsou úplné a pravdivé.

WU-SHU PELHŘIMOV 
SBRUŽfiUl BOJOVÝCH UMĚNÍ, O.*

Družstevní 1230 
393 01 Pelhřimov 

Ifi: 228 m 001

datum, místo razítko žadatele

Petr Vaculín - předseda WU-SHU Pelhřimov /{>

jméno a příjmení statutárního zástupce podpis statutárního zástupce

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

Krajský úřad Kraje Vysočina, Mgr. Ivo Mach, oddělení mládeže a sportu, Žižkova 57, 587 33 Jihlava, 
mach.i@kr-vysoeina.cz.

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

Oficiální nominace (potvrzené republikovým svazem)

(povinná příloha žádostí č. 3)

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

Příloha: Oficiální propozice mistrovství 

Oficiální nominace

Seznam členů spolku Wu-shu Pelhřimov pro rok 2018



V Praze dne: 8.10.20!8

Potvrzení nominace;

Tímto potvrzuji, že závodníci Wu-shu Pelhřimov Petr Vaculín, Mariin Dvořák a Michal 
Iloucka byli nominováni jako státní reprezentanti na mistrovství světa WTKA 2018 v Massa 
Carrara, Tuscany - Itálie v termínu 30.10.» 5.11.2018, Jako asistent reprezentačního trenéra 
byl nominován na tento výjezd z Wu-shu Pelhřimov také Jindřich Rolička.

Mgr. Petr Kotik 
Předseda ČSK 
J-420603593719
Petr.kotik@svazkickboxu.cz

/
/

Český svaz kickboxu, Štverákova 2777/22, Praha 9,193 00 
IČi 22845097, Bankovní spojen!: Fio Banka £.ú. 2400454035/2010

inio@svazkickboxu.ez
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CARRARA FIBRE - ITALY

EVENT SCHEDULE

TUESDAY
30lli

OCTOBER
09-00 - 20,00

ARRIVALS OF DELEGATIONS - SPORT HALL "CARRARA FIERE* - TEAMS REGISTRATION AND 
PAYMENT - HOTEL ACCOMMODATION VOUCHERS - COMPETITORS WEIGHT/CERTIFICATIONS 
CONTROLS

WEIGH-IN - MEDICAL & INSURANCE CERTIFICATIONS CHECK UP BY ORGANIZATION,

NOTE: RING SPECIALTIES (PULL CONTACT - LOYVKLCK - K1 - MUAY THAI - MMA FULL 
CONTACT) MEDICAL CÉRTÍFÍCÁŤIÓŇ CONTROL & MEDICAL VlSlfs. WITHOUT fHE
CERTIFICATION AND MEDICAL VISIT NO ONE WILL BE ADMITTED TO COMPETE. AND NO 
MONEY WILL BE GIVEN BACKUS

NOTE: Thests procedures wlilbecloaedat 20.00 without any further delavi

AT YOUR ARRIVAL AT THE ENTRANCE OF SPORT YOU WILL FIND OUR STAFF READY TO 
HELP YOU FOR ALL YOUR NEEDS, THE WELCOME STAFF WILL SHOW YOU AROUND THE 
SPORT HALL, THE COMPETITIONS AREAS, REFEREES OFFICES. OFFICES, BAR, 
RESTAURANT, BANK, EVERYTHING,

ARRIVALS OF DELEGATIONS - SPORT HALL “ CARRARA FIERE” - REGISTRATION AND 
PAYMENT - HOTEL ACCOMMODATION VOUCHERS - COMPETITORS WEIGHT/CERTIFICATIONS
CONTROLS

WEIGH-IN - MEDICAL & INSURANCE CERTIFICATIONS CHECK UP BY ORGANIZATION,

NOTE:RING SPECIALTIES (FULL CONTACT - LOWKICK - K1 - MMA FULL CONTACT) MEDICAL

9,00 - 20,00

CERTIFICATION CONTROL ,& MEDICAL VISIT. WITHOUT THE CEJEPlFICATiQii ANDJylEDICAL 
VISIT NO ONE WILL BE ADMITTED TO COMPETE. AND NO MONEY WÍLL BE GIVEN BACK1

NOTE; These procedures will be closet) at 28,00 without any furtlwdelavi
WEDNES*

31b
OCTOBE

(AY

R

15,00 -10,00

16.30

AT YOUR ARRIVAL AT THE MAIN ENTRANCE OF SPORT HALL YOU WILL FIND OUR 
STAFF READY TO HELP YOU FOR ALL YOUR NEEDS, THE WELCOME STAFF WILL SHOW 
YOU AROUND THE SPORT HALL, THE COMPETITIONS AREAS, REFEREES OFFICES, 
WTKA OFFICES, BAR, RESTAURANT, BANK, EVERYTHING,

UNIFIED WORLD CHAMPIONSHIPS REFEREES MEETING

YOU WILL FIND THE COMPETITIONS SCHEDULE OF EVERY DAY IN FRONT OF REFEREES 
OFFICE

THURSDAY
1st

NOVEMBER

07,45 - 8.00

09.00

10,30

21.00

SHUTTLE BUSES FROM THE HOTEL TO THE SPORT HALL, PLEASE BE ON TIME IN FRONT OF 
YOUR HOTEL. YOU WILL FIND INSIDE YOUR HOTEL THE TIMETABLE OF BUSES TRANSFERS.

OPENING CEREMONY!!!

START OF UNIFIED WORLD CHAMPIONSHIPS EUMMATGRY GAMES OF
KICKBOXSNG/MUAY THAI {ALL SPECIALTIES MAT SPORTS AND RING SPORTS) ~ 
KARATE {ALL SPECIALTIES) - ALL STYLES {ALL SPECIALTIES)

Boxe Chinese Teams Arrival and registration procedures 
(hotel payment - entry fee - weigh In oontrol/certifications control)

LAST SHUTTLE BUS FROM THE SPORT HALL TO THE HOTELS,
......... ___________'.............. .................................... .................ČEStcr: 'c&mm

my.
WfiSS
vVivV/illGF



FRIDAY
2nd

NOVEMBER

07.45 - 08.00

10.00-20.30

21.00

SHUTTLE BUS FROM THE HOTEL TO THE SPORT HAIL. PLEASE BE READY IN FRONT OF YOUR 
HOTEL.

WORLD CHAMPIONSHIPS & MARTIAL MARATHON, EUMlNATORY GAMES OF
KtCKBGXiNG/MUAY THAI {ALL SPECIALTIES MAT SPORTS AND RING SPORTS) - 
MMA PULL - MMA LIGHT - KARATE {ALL SPECIALTIES) - ALL STYLES {ALL 
SPECIALTIES) - CHINESE BOXE - KUNO FU {ALL SPECIALTIES) •
TAEKWONDO WTP {ALL SPECIALTIES) - TAEKWONDO ITF,

LAST SHUTTLE BUSES FROM THE SPORT HALL TO THE HOTELS

07.46 - 08.00 ' SHUTTLE BUS FROM THE HOTEL TO THE SPORT HALL. PLEASE BE READY IN FRONT OF YOUR 
HOTEL

10.00 - 20.30 WORLD CHAMPIONSHIPS & MARTIAL MARATHON. EUMlNATORY GAMES OF 
KICKBOXING/MUAY THAI (ALL SPECIALTIES MAT SPORTS AND RING SPORTS)

SATURDAY MMA FULL - MMA LIGHT - SUBMISSION GRAPPLING - KARATE {ALL SPECIALTIES) -
3rd ALL STYLES (ALL SPECIALTIES) - CHINESE BOXE , RUNG FU {ALL SPECIALTIES) -

NOVEMBER TAEKWONDO WTP {ALL SPECIALTIES) - TAEKWONDO ITF.

19.00 GRAND CHAMPION OPEN FORMS TOURNAMENT

21.00 LAST SHUTTLE BUSES FROM THE SPORT HAIL TO THE HOTELS.

07.46 - 08,00 FREE SHUTTLE BUS FROM THE HOTEL TO THE SPORT HALL, PLEASE BE READY IN FRONT OF 
YOUR HOTEL

SUNDAY
10.00 WORLD CHAMPIONSHIPS ALL SPSCIALTIES FINALS

4th
NOVEMBER

10.30 START OF AWARD CEREMONY

21.00 LAST SHUTTLE BUSES FROM THE SPORT HALL TO THE HOTELS.

NOTE; times are approximate and are subject to change.

VERYIMPORTANT:
SHUTTLE BUS FROM SPORT HALL TO HOTELS WILL START AROUND 12,00

UNTIL 21,00 EVERY HOUR


