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Potvrzení příjmu smlouvy do 
předběžné evidence 3)

OŠMS/K. Ubr U š.ň ii /

Zodpovídá: Příkazce operace: OŠMS/M. Kastner 11.?.1*1?
Správce rozpočtu: OŠMS/Z. Pavelcová I?, f. Ztff

Poznámka:
Subjekt (IČO: 02744201), se kterým je uzavírána smlouva NEBYL NALEZEN v databázi nespolehlivých plátců 
MFČR; (ověření provedl: benes, datum ověření: 07.08.2018 11:42:04):

Poskytnutí dotace, účast na ME v cyklotrialu, ID PR01972.0061 * 1 2 3

Rozpočtová skladba:
Částka s DPH: 10100.00, 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, príp. 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).



SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE KUJIP01C4IER

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'1)

(ID PR01972.0061)

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

Spolek Trial klub Zižkovo Pole
se sídlem: č.p. 134, 582 22 Žižkovo Pole
IČO: 02744201
zastoupen: Jaroslavem Pochtiolem, tajemníkem
(dále jen „Příjemce")
bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

číslo účtu: 107-8207510207/0100

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 cyklotrialu", 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 10 100 Kč (slovy: deset tisíc sto 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 25 250 Kč

Výše dotace v Kč 10 100 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.
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ČI. 7
Podmínky použití dotace

1) Příjemce je oprávněn čerpat dotaci k realizaci akce a povinen akci zrealizovat 
nejpozději do 30. 11. 2018.

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 PR01972.0061“,

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
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„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,

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.
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2) Na výstupech akce typu publikaci, 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.

3) 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.

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.

Cl. 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

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.
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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.

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 
11. 7. 2018.

10) O poskytnutí dotace dle této smlouvy rozhodla Rada Kraje Vysočina dne 31. 7. 2018 
usnesením č. 1422/21/2018/RK.

V dne.. .1 V Jihlavě dne ...2 7,. 08,.,2018

Kraj Vysocí wíi

Žižkova 57, 587 33 Jihlava

Strana 6 z 6



KUJIP0IAHVDÍ1

Příloha ě. 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)

PUM lý í ^ U-r:... ....;........ ;.....

Název mistrovství
Mistrovství Evropy v cyklotrialu

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

Spolek Trial klub Žižkovo Pole
Žižkovo Pole 134
582 22 Přibyslav

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

Jaroslav Pochtiol - tajemník výkonného výboru
736 765 624
kolapochtio!@centrum,cz

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

Jaroslav Pochtiol
736 765 624
kolapochtiol@centrum.cz .

IČO žadatele
02744201

Bankovní spojeni žadatele 
(název banky, číslo účtu,
kód banky)

Komerční banka 107-8207610207/ 0100

Celkové uznatelné náklady 
účasti na mistrovství ...25 250,00

Požadovaná výše dotace
(+ kolik tvoři procení z celk. 
uzn. nákl. účastí na 
mistrovství)

...10100,00........... ........ Kč ( ...40,00.......... %)
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[Odůvodnění žádosti
(proč žádáte o 
spolufinancování účasti na 
mistrovství Krajem 
Vysočina)

Jelikož se jedná o tzv. malý a navíc neolympijský sport 
může se Marek Pochtiol nar, 30,8. 2001 tomuto sportu 
věnovat jenom díky podpoře rodičů popř, sponzorů, 
kteří jsou ochotni Markovi v jeho Činností pomoci.
Z tohoto důvodu $i dovolujeme poprosit o příspěvek i 
Kraj Vysočina.
Marek se věnuje tomuto sportu od svých 8.let. Stejně 
tak dlouho je v reprezentaci ČR, Má 12 titulů M-ČR 
v biketrialu i cyklotrialu, byl v r. 2017 členem družstva, 
které získalo titul MS mládeže do 16Jet V letošním 
roce se stal ME - BIU v biketrialu a poprvé startuje i 
v letošním SP v kategorii Elite.
V roce 2017 byl vyhlášen Talentem Kraje Vysočina, 
v oboru sportovním, letos v r. 2018 svoje umístění 
obhájil.

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

ME v cyklotrialu organizuje UCI / Mezinárodní
cyklistická federace/. Startuje se v kategoriích Junior a 
Elite. Marek bude startovat ve své věkové kategorií 
Junior. V loňském roce se toto mistrovství nekonalo, 
budeme se účastnit poprvé proto nemohu poskytnout 
bližší informace.

Časový harmonogram 
mistrovství
(datum, začátek mistrovství, 

.konec mistrovství, program) 
Stručný popis mistrovství
a sportovního odvětví
(místo soutěže, způsob 
Provedení soutěže, specifika 
Pravidel apod.)

18.7. 2018 příjezd do místa konání
19.7. 2018 prezentace, technická a formální přejímka 
20.7.2018 kvalifikace
21.7. 2018 finále závodu a vyhlášení výsledků _____
Moudon - Švýcarsko
Závod se jede jako kvalifikace z které postupuje určitý 
počet jezdců/ tento počet určuje pořadatel/ doiínále. 
Toto finále se jede druhý den jako samostatný závod. 
Specifika pravidel: na rozdíl od biketrialu /BIU/ se 
jezdec nesmí dotknout překážky žádnou částí těla 
nebo kola / pouze kola jako taková/
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MwlrozBocet účasti na ipiMfQVf tyí
{povinná příloha žádosti č. 1)

Celkové příjmy na financování účasti na mistrovství;

Rozpis příjmů«zdroje Částka:
Vlastní zdroje 25 250,01

CELKEM 25 250,00

Celkové uznatelné náklady tuvádějte v Kč):

Podrobný popis uznatelných nákladů: Částka:
Ubytování 2 osoby / jezdec + trenér/ camp 3 750,01
Pojištěni 800,00
Doprava 11 700,00
Stravné 2 osoby / jezdec + trenér/ 9 000,00

CELKEM 25 260,00

M»iiiěMjiáMaáXíJa§£LÉ!lí^

Popis nákladů: Požadovaná
částka:

Ubytování 2 osoby / jezdec + trener/ ~3 750,0Í
Pojištění 800,00
Stravné 5 550,00

CELKEM 10 100,00

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

Spolek Trial klub Žižkovo Pols
9.7.2018 Jfás Žižkovo Pole 134
______ ___ _____ __________ ___________ ________ _________..................S52 22 Přibyslav..

datum, místo razítko žaMáe IČO; 027 44 201

Jaroslav Pochtiol / ) . j J
l / ; \J ) /

jméno a příjmení statutárního zástupce podpis statutárního zástupce (' p ,( /(^ „

.. / /fi
yy / // /// \ /

Vyplněný formulář zašlete v písemné I elektronické podobá včetně příloh na adresu: / /
Krajský úřad Kraje Vysočina, Mgr. Ivo Mach, odděleni mládeže a sportu, Žlžkova 57, 587 33 Jihlava, 
machJ@kr-vys0cina.cz.
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Český svaz cyklistiky

Nad Hliníkem 1186/4,150 00 Praha - Košíře

Věc: Potvrzení o jmenování reprezentanta

Potvrzuji tímto,že jezdec z Trial klubu Žižkovo Pole - Marek Pochtiol byl nominován do 

reprezentačního cykfotrialového týmu ČR,

Jmenovaný se v termínu 20-21.7.2018 zúčastní závodu Mistrovství Evropy v cyklotrialu 2018 
v Moudon - Švýcarsko

Praha 9.7. 2018



ACCUE1L29.6.2018

Championnats d'Europe de vélo trial 2018
Moudon, Suisse

W :=OOOOrganisateur;
% *
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VÉLD TRIAL
fc 3 EUSOMftN CHAMPIONSHIP

áSSÍĚĚSĚĚĚĚĚŘ □
€T

MOUDON - SUISSE

20
& 21 juSllet 2018

DELAI D1NSCRIPTION aupres de I'UEC 
(www.uec.ch)

par les fédérations nationales:
DEADLINE FOR THE REGISTRATIONS on the 

UEC website (www.uec.ch) 
by the National Federations:

10 Juillet 2018 (24:00 CET)

Consuitez également notre page Facebook 
Join us on Facebook
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PROGRAMME / SCHEDULE

Mordt
IVesday
*r,o7j?oia

des mkJí
\mm m*ofj

Oav«fk*e du camping í* 100 m du site ste coropétóíofl

The <‘amp!nc| -gmimé h open Ká) mek-fs írctfr ?'?c- wwhw?!” «o -r -\

iwiedi
Wednesday
1&.GA201&

<tes. VřiOO
Porn f am

Acvm išbre sur tJeex zones ďenfmWmenb pm* les ceweors cte$ ChompkmmiH ď£u?ope de imai UEC

ř?ee access teh-efMrcinmd seofjóm tes" OCd *ia. --v ope •./, \’y-^.píOř-Hi-siC /ííl^

Jfeudi
llj^rsdw'
IWJSHB

mm- um*
ConVote des zones pa? ViJEC 
&r c,f •'■"i ’ntp2 d r.n /.vy

mw-urno Ánnan-co «te présenoe des colours eí pase des áosst&ds pou? les Cnompjormofs ď&.wope de velo teol
R><ie;s vr.c jí c* <j.*« i? >j.u fi >!>/<< « ft V Li V; 7»f.<í Eus v-r* HiO »-

moo-nhoa ResonnoissoiKe áes- zones á piod
f.!< Uv.'if <.~ťÍ'-'?K ir-f)-.< w.a

um $C*an<xv ďmformaftons poor tes arsimmtsws
ÍHÍ-viřsKd.vOS -V< Uíii>i MK- 12-5U <«u:‘

mm

InvitatKm des onfralbeiits ef ootf.ches de choqve nafieft e! de ía commission iecfmkipe CE h un cocSkíoí de í^e?vvenee
sw te sríe ďentraarwímeni du cíoto orgadisofeur.
Dépiacemoni ©o car h Í7h ptéms#*.
T<iO'm and co«j.c d.-s ímií yv^<V wi ?>n ^ •■<„-£ v:. m-_ .-„ ; a-j5--u te <d* r „> v -s <■!* i>" ■ ;
Y/i vJ, oj 5 hy Vi. Vu-J >.<íHÍ-^ 1’d,h.v' ^ ^ -"Upu-.** ;«
C-oa«-h ir n^rt&á wiil -no orovtdod m o p.m xh-nm

Vendmdi - |Hh00 Oucáfhcohons ^vikckj M'
il'JKs‘ib~<ň-<í\i jyn«or? M'

2&07j»ia lOhM- iihOO OuoiTfiír.ahi&ns iimiors ?ů' 
h>e-^ ki*'

13díMO I5h00 Oycífffcaions Oames
<i“c (í?<eip'v/o

iSíioa-i?hM GteoíjífcoSons F&te 
"jim’ o!> hív /c

XThŠÚ-WbOQ Oyoisfícofioos PHU 20’
<"í‘><-3 t>,v;u ;íí I<J

1

21.07.2010 mss- mn

11M0 Partie oifícieie m&c. fous tes spohsors eř tes ViF, co«kfog dmafoše
C^f iaícsl pntí wí\h sp-ori^is qnd VIP cY^Pkltfíl ío^e^piiožf i

ims
, , i

Céíem^iie prcdoooíoáre &ctfms eí ámvor$ 24! ]
Ammúi- clemony Wom^o orid Jímion M:' 1

Uhlí - MMS
'**!'****»’ ' ! ;.; - . '• • ^

! i41545 -. ISířOO Céíémofite profocolose Juniors 2W
Av<r<s?>is i3Cď5?mony iypior?

)5MS» UU4B
^“¥‘,■.5:;^/.;:;;;" í 3-.

mm - 18105 Í^^HeJ1^B^^H^^B^BIí»1!SI11JIÍSíísííSíbIhíÍjIÍÍiíí1SI
1M Cérémonte pfBíle 24' el žlífe 2-0'

Awards c^-f^mony B&& 24' ar.d &#& 50'

xmm . Voňte ms* ertphéres ďob|ets exiraordlnojies des. zones

http'.//www,ve!olrÍ3l8Ufope2018,cfi/índex,html 2/3


