
KrajVysocma
KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE Vysočina

Název dokumentu: Poskytnutí dotace, účast na ME v RAW benčpresu - Francie, ID 
PR01972.0063

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

Schváleno: RK Datum: 14.8.2018 Č.usnesení: 1463/22/2018/RK

Dokument uložen u: OddPKŽÚ

Počet vyhotovení: 2

Adresát: Powerlifting Jihlava z. s.
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Projednáno s: OŠMS/M. Kastner 14.8.2018

Právní kontrola: OŠMS/E. Herzánová

Předkládá: OŠMS/Z. Beneš 14.8.2018

Potvrzení příjmu smlouvy do 
předběžné evidence 3)

OŠMS/K. Ubr

\

Zodjpovtdé: Příkazce operace: OŠMS/M. Kastner 2 7, 08, 2018
Správce rozpočtu: OŠMS/J. Kafková 2 7, 08. 2018

Poznámka:
Subjekt (IČO: 72543663), se kterým je uzavírána smlouva NEBYL NALEZEN v databázi nespolehlivých plátců 
MFČR; (ověření provedl: benes, datum ověření: 14.08.2018 12:06:50):

Poskytnutí dotace, účast na ME v RAW benčpresu - Francie, ID PR01972.0063

Rozpočtová skladba:
Částka s DPH: 29160.00, Datum Od: , Datum do: , Perioda: , ODPA: 003419, ORJ: 0000003000, ORG: POL: 5222 
UZ:000000309

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).
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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 PR01972.0063)

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

Powerlifting Jihlava z. s.
se sídlem: Evžena Rosického 2684/6, 586 01 Jihlava
IČO: 72543663
zastoupen: Mgr. Tomášem Šárikem, předsedou
(dále jen „Příjemce")
bankovní spojení: Fio banka, a.s.

číslo účtu: 2500275704/2010

ČI. 2
Účel smlouvy

Účelem této smlouvy je poskytnutí účelové veřejné finanční podpory z rozpočtu Kraje (dále 
jen „dotace") na realizaci akce „Účast na ME v RAW benčpresu - Francie", 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 
ná 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 29 160 Kč (slovy: dvacet devět tisíc sto 
šedesát 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 72 900 Kč

Výše dotace v Kč 29 160 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 do 30. 11. 2018.

Strana 2 z 6



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 
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 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 PR01972.0063“,

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 Příjémce 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 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,

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 zrealizované 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

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 použití a umístění „Sponzorského vzkazu 
Kraje Vysočina'1 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.

Cl. 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.
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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 
24. 7. 2018.

10) O poskytnutí dotace dle této smlouvy rozhodla Rada Kraje Vysočina dne 14. 8. 2018 
usnesením č. 1463/22/2018/RK.

V .... .v!.......dne..... ; ^<5? V Jihlavě dne ..JA..??;...?!!!?.

Mgr. Tomáš Šárik 
předseda členka Rady Kraje Vysočina

•< rlifting .lihíava z. s.
Evžena Rosického 2884/6 

586 01 Jihlava 
IG72543663
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Příloha č. 1
Pravidel Rady Kraje Vysočina pro poskytování dotací na účast na mistrovství Evropy a světa ve 
sportovních disciplínách

ŽÁDOST O DOTACI
NA ÚČAST NA SPORTOVNÍM MISTROVSTVÍ

Evidenční číslo žádosti 
(žadatel nevyplňuje)
Název mistrovství ME v RÁW benčpresu 2018, Francie 9.-12,8,2018

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

Powerlifting Jihlava z.s.
Evžena Rosického 6, Jihlava

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

Mgr. Šárik Tomáš, předseda spolku, tel: 608347744, 
e-mail: sarik@volny.cz

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

Mgr. Sárik Tomáš, předseda spolku, tel: 608347744, 
e-mail: sarik@volny.cz

IČO žadatele 72543663 i i/rai \/yc,r
Bankovní spojení žadatele 
(název banky, číslo účtu, 
kód banky)

2500275704/2010 ".‘"..Č.:....I.I

Celkové uznatelné náklady 
účasti na mistrovství ...72900..,.......... Kč ^ /'

Požadovaná výše dotace
(+ kolik tvoří procent z celk, 
uzn. náki. účasti na 
mistrovství)

...29160.......... Kč(......40.... %)

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

Ňa ME jedou členové klubu na vlastní náklady,
vzhledem k destinaci klub není schopen je hradit 
z vlastních zdrojů v plné výši

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

ME muži a ženy- členské státy federace EPF (signatář 
WADA)
Za oddíl Powerlifting Jihlava z.s. František Kružík

Časový harmonogram 
mistrovství
(datum, začátek mistrovství, 
konec mistrovství, program)

startují jednotlivé váhové kategorie

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

Merignac, Francie, 9.-12,8, 2018
Silový trojboj (powerlifting) - o sportu a pravidlech více 
na http://powerlifting-csst.cz/
Na ME startují pouze nominovaní závodníci členských 
států EPF ve stanovených váhových kategoriích
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Celkový rozpočet účasti na mistrovství
(povinná příloha žádosti č. 1)

Celkové příjmy na financováni účasti na mistrovství:

Rozpis příjmů - zdroje částka:
Vlastni zdroje 43740
Dotace kraje na ME 29160

CELKEM 72900

Celkové uznatelné náklady (uvádějte v Kč):

Podrobný popis uznatelných nákladů: Částka: -
Letenky 20000
Ubytováni 31000
Tianspoitv / a na letišté v ČR a v místě šampionátu 4000
Startovně 4000
Stiav ne 45euro/den 13900
CELKEM 72900

Uznatelné náklady, které plánujete financovat z dotace Kraje (uvádějte v Kčk

Popis nákladů: Požadovaná
částka:

Letenky 8000
Ubytování 12400
Transporty z a na letiště 1600
Startovně 1600
Sira sně 5560

CELKEM 29160

Čestné prohlášení
Potvrzuji, že údaje obsažené v žádost jsou úplné a pravdivé.

20.7.2018, Jihlava

Powerlifting Jihlava z, s. 
Evžena Rosického 2684/6 

506 01 Jihlava 
IČ: 72543663

datum, místo razítko žadatele

Tomáš Šárik
jméno a příjmení statutárního zástupce podpis statutárního zástupce

Stránka 6 z 9



Vyplněný formulář zašlete v písemné i elektronické podobě včetně příloh na adresu:
Krajský úřad Kraje Vysočina, Mgr. Ivo Mach, oddělení mládeže a sportu, Žlžkova 57, 587 33 Jihlava 
mach.f@kr-vysoeina,cz.

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

Oficiální nominace (potvrzené republikovým svazem)
(povinná příloha žádosti č. 3)

Stanovy žadatele nejsou povinnou přílohou žádosti, Kraj však může žadatele vyzvat k jejich 
předložeiú
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Záíopkovft Hltí/a, \w I? Praha 6
ič; úmim, osLia«M

V Nymburce 20,07.2018

Potvrzení * S

Potvrzují tímto dnešní nominaci Františka Kručí ka, '• «h«- . | č^m
Powerlifting. Jihlava z..s. nu Mb mužů, žen. juniorů, dorostenců a masters v klasickém 
teie-prcsu <x19; d« 12.83018 v Méngnaeu ve Francii.

S pozdravem

Sekretářka Českého svazu silového írojboje 

Lenka Matějovská

Český sw síkKko trojbeje 
utkmariÁt Nytvtwrk 

ke 3U<A!«e 249tí /
288iÍ2/ýYMí5iJRK. /

/

sťKrcnniá! Č-SSTi tel.: -Mlií ii'y epi^potfťriifttag.c*
• pHniwUa ČKYÍ í»«Wí: -í-42tt<>«<» 9i \ W\
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EUROPEAN POWERLIFTlNt '■ t 1, í(m

Invitation

The European Powerlifting Federation
and

the French Powerlifting Federation
invite

the EPF member nations to participate in the second

European Open, Masters, Junior and Sub Junior Classic Bench Press
Championships 2018

in Merignac, France

Piease note: all information is posted only for information purposes. All team selections, all official entries 
for the Championships and all hotel bookings must be done by EPF-Member nations, NOT by individuals.

Xavier de Puytorac, 2 rue des Places 33310 LORMONT France 
Tel.: + 33 6 85 12 97 81 e-mail: .xavjer,depuvtorac@f ffnrce.fr

Claude Couturier
Tel: + 33 6 62 29 53 85 e-mail: claudealaln52@amail.corn

JIH Hofirek, Maličkého 980,410 02 Lovosice, Czech Republic,
Tel +420 739 405689, e-mail: epfsecretarv@gmail.com

Mérignac, France

9-12 August 2018

HOTEL MERCURE, 1 Rue Charles Lindbergh 33700 Mérignac 

Wednesday 8 August at 20.00 hour at Hotel MERCURE

All participating nations in European championships should be represented at the Technical Meet™ If a representative of a participating nation is not present at the Technical Meeting prior lo the Europe^ ' ‘ 
championship or has not informed the EPF Championship Secretary about his/her absence by confirming the participation of his/her federation’s nominated lifters (by e-mail or ohone) a tine of Furo mil be J 
imposed to the concerned national federation (see EPF By-laws 105.6). ' ' "

Meet Director:

Accommodation 
& transport :
EPF Championship 
Secretary:

Host City:

Date:

Venue:

Technical Meeting:

Hotel- MERCURE Address 1 Rue Charles Lindbergh 33700 Mérignac
e-mail HiŠ08@ačc.Qťifififll Phone +33 5 33 52 3016

Hotel Rates; Prices for night per room
Single room 119 €, including breakfast
Double room 129 €, including breakfast

Coírtrý mmc dk% ik« aofeafe
se.kmariáí .Nymburk t 

’iia-pxxo'.izc 24VS ’



Hotel: Mame ibis Styles Address 95 Av Présídent JF Kennedy 33700 Mérignac
" 5 ft.maHH2079@accor.com Phone +335 19880261

Hotel Rates: Prices for night per room
Single room 84 €, including breakfast 
Double room 94 €, including breakfast

Hotel: Mame Ibis Budget Address 2 Rue Charles Lindbergh 33700 Mérignac
h7s5Í@accor,com Phone +33 5 56 12 22 20

Hotel Rates: Prices for night per room
Single room 68 €, including breakfast at Mercure Hotel 
Double room 84 €, including breakfast at Mercure Hotel

NotG i:
All rooms must be booked at the latest with the deadline of the final nomination -18 July 2018. After the 
deadline the organizer cannot guarantee accommodations.

Ail athletes, coaches, referees and officials fromnot stay in the official hotel during the championships they JfbJllfalTtthe 0fficial hotel-,f th©y do 
€100 per person. Failure his comply will have tbeeffecHhev Sit d ° Pay an administration fee of 
excluded from that championship. íecí they Wlil noi receive accreditation and will be

The organizer wi/i not be responsible for anv hotel hide nr . .pay directly their rooms by bank transfer or at the arrival It,he Champtanship^te' A" d8le8ates

FederationjmtstnjlBay the doping and ,he parliclpatio„ ,ees ,0f ,h|s bank

invoice or°credk cardTs“Sí "" *»• shall be payable by bank transfer against lhe

1. credit card
2. cash (EUR according to the current exchange rate)
3. Bank transfer against the invoice - on the bash nf a ,Invoice (EUR according to the current exchange rate) Pavmentmmu?hf pari!c|Pants °nly against the 
mentioned on the invoice a, the iates, 14 day/pJS'‘iSSSK,a“°«
4. Accommodation fees can also be paid bv bank ^ nsnfP-
number and other details of his bank account in the invitation- ° th9 bank account if the organizer writes

Bank address: CREDIT MUTUEL 220 cours ri* i» „„„„Account holder: UGUE DE FORCE NOUVELLE AQUITAiIp BORDEAUX 
SWIFT code BIC; CMBRF2BXXX AQUITAINE

Account number: IBAN: FR76 1558 9335 4807 3626 9464 048
Payment must be received at the above mentioned hank +beginning of the Championship, bank aGC0Unt at the latest 14 days prior to the

Note 2:
18 July 2018 is the latest date for any removal of nominated „days prior to the Technical Meeting. 1 cance aflon booked hotel rooms - 21

If not cancelled in time, federations have to pay the reserved hotel rooms.
If requested visa Is not obtained, the hotel mu*t h* „ ,meeting to cancel the reservation. e<^ atest 7 daVs Prior to the technical
’ . ■- ..... .

mtorfňt f^mhurC J
k 7,.y.uvc*:c 249$,

-='á3



For referees 25 July 2018, (14 days prior to the Technical Meeting) is the latest day for changes of 
categories for which referee has been allocated in the final nomination which his national Federation sent 
to Championships Secretary.
The referee’s final nomination is stated at the EPF website (Referees/Jury under Upcoming Events), If 
referees do not indicate changes to the Championships Secretary within 14 days to the technical 
meeting, referees are obliged to be available as defined in the final nomination.
However federations may allocate duties between their own referees latest at the technical 
meeting upon agreement by the appointed technical committee member. Any changes, 
withdrawal or no show up by a referee regarding the allocated duty after the technical meeting, 
will be imposed a warning or 100 Euros in fine depending on the reason and decided by the jury 
in cooperation with the appointed technical committee member.

Important warning for referees!!! ,. , ^
At the EPF General Assembly 2015 a new rule was adopted in the Constitution 13.10.1.
The rule states: "Any lifter or referee properly entered for a competition that without acceptable 
reasons does not attend, may be suspended up to 6 month for the first offence and up to 12 
month for second offence and a maximum fine of 250 Euro. (IPF Const 14.10)”.

Arrivals/Transportation^^^ wm pe provided from Mérignac airport for €15 (go and return). Please 
let us know the exact date, hour, flight number of your arrival. This will allow us to 
provide a perfect pick-up,

Shuttle Service: From hotel to venue. No shuttle. 150 m maximum distance.

Awards- In each weight category the first three lifters will receive medals. All the
participating people will receive a diploma.
Also Men of age 70 years (i.e. Master IV), are going to receive medals for placing 
1st, 2nd and 3rd in their weight classes, and Women of age both 60 years (i.e. 
Master III) and 70 years (I.e. Master IV), are going to receive medals for placing 
1st, 2nd and 3rd in their weight classes.
The best master of each category, pmsmte te me hanpimL will be rewarded.
The best team of each category, pmacte dm km win. c • te.-.-.i m '

.....Stehm Cs |p: will be rewarded.

Scales available at venue and at Hotel.
Training facilities available at training area at the venue.
The organizer takes care of it.

Opening Ceremony: Thursday, 9 August at 11:30 hour at the venue. One representative (either 
one lifter or one official) from each participating country shall take part at the 
Ceremony.

Banquets Mease note there are 2 closing banquets:
One for Masters / One for Juniors and Open.

Scales:
Training:
Flag and anthem:

Closing Banquet 1: Friday, 10 August at 20:00 hours for Masters. Price € 35 per person, paid to the 
organizer.

Closlno Banauet 2* Sunday, 12 August at 20:00 hours for Open and Junior, Sub Junior categories.
Price € 35 per person, paid to the organizer.
The number of banquet tickets must be ordered at the Nomination form.

Participation Fee: € 90,00 for the number of lifters nominated at the preliminary nomination, must be 
paid by bank transfer to the EPF bank account latest one day*before the Technical
Meeting., . ..■**’;....OífybíV-e,

, ’ , teteteybsc 2-192
■ ■ • ' 23S'02 %%rUKK.



Anti-Doping Fee: € 50,00 for the number of iíí:.'.iu nominated at the preliminary nomination, must be 
paid by bank transfer to the EPF bank account latest one clay before the Technical 
Meeting.

EPF Invoices: ' T. mmmx mast b; w :’(U: e-d •..-.eom-doír. by
(d 'y.;0 s; U;e: dayy;1er -c =d iin- ; oTifiiciT .rmsmr, b i 'v- a ..
: :h‘ ' han;p'a:.ia,!p: (b! . bVTbv/b -.(a;
aeu not;onr au/d ,.-av ns.sibjronr.u -"■a»ř;i-;.n -.aoa ivcm ;a;, = -a,m■> ; !:r. a
&■ atau.d .if ilea- preliminary uumls^ui'”!, bo,..;?:;-fee ;c-5>'-mr tbU.r-; -
?rscimfia*J.
O.tf úsv<;b«'. ;ar-3 yfabbhuo aí '-be da; . U:Uyyi@iV'mTj? yoo-'a;' 
’’Cirri nad'and" '‘bT/’. @’4 ;v\ 'Avy <- , a-:i;T<tí' a; v ya > U- J!a ; ‘> : j> '0 
i•-H<. <;i v cd/V-.níOar.Cs ůa-.ír .-iaa am*.-'- anasíiw n-< the- • a-'
treasurer sent you 11.01.2018.

Nominations: Team nomination forms must be in the hands of the Meet director
-directly to Goodlift Powerlifting online program on internet 
-to the EPF Championships secretary not later than:

Preliminary nomination: 9 June 2018 complete filled in preliminary form must be sent. No final 
nomination will be accepted if a complete filled in preliminary nomination form was not sent in time.

Final nomination: 18 July 2018- later entries sent on next days will not be accepted.

Final nomination must be sent not later than 21 days before the date of the Championships, and must be 
made only from lifters nominated in Preliminary nomination of the Championship. This is inclusive of 
reserve lifters. According to this, no reserve lifters can be included in the final nomination.
The weight category of each lifter in the final selection (final nomination) is mandatory. After the final 
nomination no changes in the weight category in which the lifter is nominated will be allowed.
Confirmation of the referees participation.
It is obligatory for every Federation to confirm the participation of their nominated Referees in the Final 
nomination or cancel the referees who will not participate in the Championships.

Al! lifters are expected to present passports and other required documents at the weigh-in.

Correspondence: E-mails regarding the championships must be sent to:
Meet Director Xavier de Puytorac, e-maii: Xavier.depuytorac@ffforce.fr

and a copy
to the EPF Championships Secretary Jiri Hofirek epfsecretarv@gmail.com

Indemnity and Insurance:
All participating federations and its delegated athletes and officials agree to Indemnity and not hold the 
organizing committee or IPF/ EPF accountable for and against any claims for personal injury, financial loss, 
death or property damage In any form, arising out of or in any way resulting from the participation in, 
postponement or cancellation of the said European Championships.
All delegate members must have a valid incident and health insurance policy. The Organizer and the IPF/
EPF will not incur any expenses for a doctor or stay In hospital. We recommend a travel insurance for 
covering loss of luggage, delayed flight, sickness, accidents, thefts etc. ”

Victory Ceremonies will be held immediately after each lifting session. It will be mandatory that each 
athlete wear their National Team Warm-up/Track Suit for the award presentation.



Important Note; Changes of the timetable are possible by the amount of nominations at the Final
nomination. On days when idem am few referees available, some' weight 
categories may be merged,

Preliminary timetable
European Classic Open, Masters, Junior and Sub Junior Bench Press Championships 2018

Merignac, FRA
Opening ceremony: Thursday, 9 August at 11:30 hours at venue 

Technical Meeting for all age categories on Wednesday 8 August, 2018 at 20:00

Day Age category Classes Weigh-in Start -% of lifters : Groups ;T YÉrút f:.
Women M2-M4 47-84+ kg 07:00-08:30 09:00 26 2 11:00

Opening Ceremony starts on Thursda\19th of August at 11:30
Thursday 9.8.2018 Men M4 59-120+ kg 10:00-11:30 12:00 18 1 13:30

Men M3 59-120+ kg 12:00-13:30 14:00 28 2 16:00
Men M2 59-83 kg 14:30-16:00 16:30 19 1 18:00
Men M2 93-120+ kg 16:30-18:00 18:30 24 2 20:30

Friday 10.8.2018

Women Ml
Men Ml
Men Ml
Women Sub-Junior
Men Sub-Junior

47-84+ kg 
59-83 kg 

93-120+ kg 
43-84+ kg 

53-120+ kg

08:00-09:30
10:00-11:30
12:00-13:30
14:30-16:00
16:30-18:00

10:00
12:00
14:00
16:30
18:30

16
16
20
14
14

1
1
1
1
1

11:30
13:30
16:00
18:00
20:00

Banquet for Masters on Friday 10th August at 20:00

Women Junior 43-84+ kg 08:00-09:30 10:00 25 2 12:00
Men Junior 53-83 kg 10:30-12:00 12:30 18 1 14:00

Saturday 11.8.2018 Men Junior 93-120+ kg 13:00-14:00 14:30 15 1 16:00
Women Open 47-63 kg 15:30-17:00 17:30 20 1 19:00
Men Open 59-74 kg 17:30-19:00 19:30 15 1 21:00

Men Open 83 & 93 kg 08:00-09:30 10:00 16 1 11:30
Sunday 12.8.2018 Women Open 72-84+ kg 10:00-11:30 12:00 12 1 13:00

Men Open 105 kg 11:30-13:00 13:30 10 1 14:00
Men Open 120-120+ kg 12:30-14:00 14:30 20 1 16:00

Presumption;
326 lifters

Banquet for Open, Junior & Sub Junior categories on Sunday 12th August at 20:00

Arnulf Wahlstrom 
EPF President

Xavier de Puytorac 
Meet director

Jiri Hofirek
EPF Championships secretary

Crsiy /. r;*M<.’«<>
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