
119255Kraj Vysočina
KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE Vysočina

Název dokumentu: Poskytnutí dotace, účast na MS v biketrialu, ID PR01972.0059

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

Schváleno: RK Datum: 17.7.2018 Č.usnesení: 1274/20/2018/RK

Dokument uložen u: OddPKŽÚ

Počet vyhotovení: 2

Adresát: Spolek Trial klub Žižkovo Pole
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Potvrzení příjmu smlouvy do 
předběžné evidence 3)

OŠMS/K. Ubr .'I/ ,

Zodpovídá: Příkazce operace: OŠMS/M. Kastner í. čf l Off

Správce rozpočtu: OŠMS/Z. Pavelcová If

Poznámka:
Subjekt (IČO: 02744201), se kterým je uzavírána smlouva NEBYL NALEZEN v databázi nespolehlivých plátců 
MFČR; (ověření provedl: benes, datum ověření: 18.07.2018 09:44:24):

Poskytnutí dotace, účast na MS v biketrialu, ID PR01972.0059

Rozpočtová skladba:
Částka s DPH: 13700.00, 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 plněni. 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).



KUJIP01C4J4Y
I SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACEi J

jzavřená 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 PR01972.0059)

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 Žižkovo Pole
se sídlem:
IČO:
zastoupen:
(dále jen „Příjemce") 
bankovní spojení:

Zižkovo pole 134, 582 22 Zižkovo Pole 
02744201
Tomášem Pochtiolem, předsedou

Komerční banka, a.s.
číslo Účtu: 107-8207510207/0100

Cl. 2
Účel smlouvy

Účelem této smlouvy je poskytnuti účelové veřejné finanční podpory z rozpočtu Kraje (dále 
jen „dotace") na realizaci akce „Účast na MS v biketrialu" 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 13 700 Kč (slovy: třináct tisíc sedm set 
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 34 400 Kč

Výše dotace v Kč 13 700 Kč

Výše dotace v % 39,8 % 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 nákiadů 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.
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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 
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 hospodárností, 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 PR01972.0059“,

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 zněni 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 „kontrola1').

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.

Cl. 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 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.

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.
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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 
28. 6. 2018.

10) O poskytnutí dotace dle této smlouvy rozhodla Rada Kraje Vysočina dne 17. 7. 2018 
usnesením č. 1274/20/2018/RK.

V Jihlavě dne 1 4. 08. 2018

předseda členka Rady Kraje Vysočina
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Příloha a, 1
Pravidel Rady Kraj© Vysočina pro poskytování dotací na účast na mistrovství Evropy a světa ve 
sportovních disciplinách

ŽÁDOST O DOTACI
NA ÚČAST NA SPORTOVNÍM MISTROVSTVÍ

Evidenční číslo žádosti 
(žadatel nevyplňuje)

PUM Sč

Název mistrovství
Mistrovství světa v bikeírialu

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)

Tomáš Pochtiol - trenér, předseda výkonného výboru
736 765 443
pQchltoi@cenirurn.cz

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

Jaroslav Pochtiol - tajemník výkonného výboru
736 765 624
kolapochtiol@Gentrum.cz

IČO žadatele
02744201

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

Komerční banka 107-8207510207/ 0100

Celkové uznatelné náklady 
účasti na mistrovství

34 400,00
.........................Kč

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

13 700,00,...,,.,.,.,,..,...... Kč ( „.39,8 %)
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Odůvodnění žádostí
(proč žádáte o
spolufinancování účasti na 
mistrovství Krajem
Vysočina)

Biketrial je malý sport, který lze dělat od nejútlejšího 
dětství až do dospělosti,Rozvíjí fyzickou zdatnost 
jedince, vede k samostatnému rozhodování jezdce.
Marek Pochtiol již od roku 2009 reprezentuje ČR na 
závodech MS,ME i EP. Je 8-násobný M-ČR, v roce
2017 člen družstva ČR, které získalo na MS mládeže 
do 16,let titul MS, získal titul ME v kategorii Junior pro 
rok 2018. V loňském roce byl vyhlášen Talentem Kraje 
Vysočina v oboru sportovním.Stejného ocenění dosáhl 
i v roce 2018.
Toto vše s podporou rodičů, kteří mu hradí účast na 
závodech a financují mu i potřebnou techniku a další 
vybavení. Každá pomoc nějakého sponzora je proto 
přijímána s velikou vděčností. Z tohoto důvodu se 
obracíme s prosbou o příspěvek i na Kraj Vysočina.

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

MS organizuje BIU /Mezinárodní biketrialová unie/.
Startuje se v sedmi kategoriích od dětí 9-11.let až po 
dospělé a elitní kategorii. Marek bude startovat 
v kategorii Junior. V loňském roce startovalo 100 
jezdců ze 16,států světa.

^Oasový harmonogram 
mistrovství
(datum, začátek mistrovství, 
konec mistrovství, program)

9.8. 2018 příjezd do místa konání, prezentace jezdců,
slavnostní zahájení.
10.8.2018 technická přejímka, 1. Závod MS - 
vyhlášení výsledků.
12.8, 2018 technická přejímka, 2.Závod MS - 
vyhlášení výsledků
Večer oficiální vyhlášení celkového MS, ukončení
Viz propozice MS

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

Bolotana, Sardinie, Italy
Seriál je složen ze dvou samostatných závodů, součet 
umístění v jednotlivých závodech určí celkové pořadí 
vMS.
Specifika pravidel: Trať závodů se skládá z 8 a 10. 
kontrolních úseků, které jezdec musí projet dvakrát.
Úkolem je projet úsek bez dotyku nohy nebo jiné části 
těla o zem. Za každý dotyk jsou uděleny trestné body - 
max. 5 v každém úseku.

Stránka 8 z 10



Celtový rozpočet účasti na mistrovstvi
(povinná příloha žádostí č, 1)

Celtové ořžimv na financování účasti na mistrovštíj;

Rozpis příjmů - zdroje Částka:
Vlastní zdroje 34 400,00

Kč

CELKEM 34 400,00
Kč

Celkové uznatelné náklady /uvádějte v Kč):

Podrobný popis uznatelných nákladů: Částka:
Ubytování 2 osoby / jezdec + trenér/ 10 000,00

Kč
Startovně 1 300,00 Kč
Pojištění 800,00 Kč
Doprava 13 300,00

Kč
Stravné 2 osoby / jezdec + trenér/ 9 000,00 Kč
CELKEM 34 400,80

Kč

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

Popis nákladů: Požadovaná
částka:

Ubytování 2 osoby 10 000,00
Kč

Startovně 1 300,00 Kč
Pojištění 800,00 Kč
Doprava 1 600,00 Kč

CELKEM 13 700,00
Kč

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

28.6. 2018

úplné a pravdivéSpqlek Trial klub Žižkovo Pole
Žižkovo Pole 134 
582 22 Přibyslav 
IČO: 027 44 201

datum, místo razítko žadatele

Tomáš Pochtiol _ __ < r
jméno a příjmení statutárního zástupce podpis statutárního1zástupce

Vyplněný formulář zašlete v písemné i elektronické podobě vřetně příloh na atw.r
"XUSZSZT** ** M“h' — • •’SS&SZm. 587 33 ***

Oficiální propozic© mistrovství (potvrzené republikovým svazem)
(povinná příloha žádosti fi. 2)

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

Stanovy žadatele nejsou povinnou přílohou žádosti, Kraj však může žadatele 
předloženi. vyzvat k jejich

Stránka 8 z 10



Česká motocyklová Cclerafe
! leM-nov:! i.rP'Op. ! !0 00 Prah,- í

V N.X }'Jt V.x.xh Oi.O. ;í

C- ioo vu/í-ní (jjivn-xu.y.Ai\!.Ki;,rií.i...>:i.NTANr.'s

i n VH o. /.c jO/ik:c / i n;s; Muku /jílaacs paio PiurxP i-ahhiO Pa rii|Um:;- m .i; 
;vprc:Xi:nMOiih<.» PduxdxOnPP,; k.
Jniriii?-xn> k; ■ ii/miPHi a\ ŠJ.d.jOi* /axaaP '/;;u*du Maanvxa j ;yjix > >-!'k,:í n ai a :;ú ‘ x 
*. KoisH.-mx-íuiiie.

N poymiuxii ■

VadinO: Py OP

Pře-kyps kamaa iaPcírxPx 
x vxtpsiixi rqišVxCiUiia- í.'R



WBC 2018 advances18. 6. 2018

WBC 2018 advances uf

font size Q, ©.
The World BikeTrial Championship 2018 will be held in Bolotana, Sardinia, Italy, the 10th, 11th and 12th August 
2018 WBC 2018 Official AGENDA will be ready very soon, we can publish now some important informations about 
the most important BikeTrial event of the year.

Take note about the following informations and prepare your journey in Sardinia for the next WBC,
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WBC 2018 - AGENDA PREVIEW'S

1. EVENT DETAILS AND PLACE OF THE EVENT
Bolotana, (Nuoro), Sardinia - ITALY 

10- 11 - 12 August 2018 

40°20'60,0"N 8°54'30,7''E

Place

Date

GPS coordinates

Competition
address

Competitions will be around the Natural Park of Pabude, 13 km from Bolotana town 
center.

2. ORGANIZING STAFF

Organizer of the A.S.D. Bike Club Bolotana, together with the Bolotana Municipally, with the support of 
competition UISP - Unione Italiana Sport per Tutti

Actress 08011, Bolotana



:ax

web

FaceBook page

+ 39 393 933 0496

+39 0785 43244

christiandedola@tiscali.it

deriu,frar!c@gmaíl.com

info@biketrialinternational.com

info@biketrialitalia.it

www.biketrialinternational.corn

www.biketrialii.alia.it

@www.asdbikeclubbolotana.ít

3. HEAD OFFICE OF THE EVENT

Director of the competition 

U1SP - BikeTrial Italia

Jury

Technical control 

Timekeeping

4, CATEGORIES
According to the BikeTrial Technical Rules 2018.
Poussin, Benjamin, Minlme. Pennine, Major, Junior, Senior, Elite.
Starting riders with valid BikeTrial national or international licenses for 2018.

Mr. Francesco Deriu 

Mr. Massimo lacoponi 

Appointed by BiU 

Mr, Christian Dedola 

Mr. Antonio Scottu

5. COMPETITION MAP
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6. FREE CAMPING DETAILS
The organization will erect in Pabude pare a free camninn *rQ* u,iA ..
reach with its own vehicles such as camper vans or tents. 6 * ^ Sh°Wers for those who want to



F
ant or motorhome area can connect to electric power 220 V, a stone table for 6-8 people, a grilled cooking 
a cold natural water source, front car parking.

7, EVENT SCHEDULE
Wednesday

10:00

14:00-18:00

8th August 2018

Open free camping, Reception, Hospitality structures 

Registration, payment fee and licenses control

Thursday

09:30-16:30

09:30-16:30

17:00

17:30

18:00

20:00

9th August 2018

Registration, payment fee and licenses control

Jury Meeting: Section control for competitions A1, 81, A2, B2

Jury Meeting: Approval and publication of Entry List for competitions A1, B1, A2, B2

Publishing Starting List of Competitions A1, B1, A2, B2

Open Ceremony & Team Presentation

Welcome party

Friday

08:00

08:30

08:30-14:00

14:00

14:00-19:30 

15:00 

15:30 

19:30 

20:00 

20:30

Saturday

08:30

09:30

10th August 2018 COMPETITIONS B1 and A1

Opening Technical control (bike & clothing).

First rider to start is called Group B

Competition 81 - Time limit 4,00 hours + 30 min, penalized, 7 sections, 2 laps 

First rider to start is called Group A

Competition A1 - Time limit 4,00 hours + 30 min. penalized, 8 sections, 2 laps

Jury Meeting: Approval of official results competition B1

Publishing of Official results Competition 81

Jury Meeting: Approval of official results competition A1

Publishing of Official results Competition A1

Award Ceremony for competitions 81 and A1

11th August 2018 - COMPETITIONS 82

Opening Technical control (bike & clothing). 

First rider to start is called Group B



•O -16:30

r;
16:30 

17:00 

17:30

18:30-22:00

Competition B2 ~ Time limit 5,00 hours + 30 min. penalized, 8 sections, 2 laps

Jury Meeting: Approval of official results competition B2

Publishing of Official results Competition 82

Award Ceremony for competitions B2

Entertainment at the campsite

Sunday

08:30

09:30

09:30-16:30 

16:30 

17:00 

17:30

20:30-23:00

12th August 2018 - COMPETITIONS A2

Opening Technical control (bike & clothing).

First rider to start is called Group A

Competition A2 - Time limit 5,00 hours + 30 min. penalized, 10 sections, 2 laps 

Jury Meeting: Approval of official results competition A2 

Publishing of Official results Competition A2 

Award Ceremony for competitions A2

WBC 2018 Official Award Ceremony and closing party, 3entertainment at the campsite

8. ENTRY FEES AND APPLICATIONS
Start fee is 50 € per one rider for the whole event (2 competitions).
The fee will be paid on the day of the competition at the registration desk. Filled 
through national delegate before official dead-line, applications must be sent to BID

9. ELITE TRIP COST CONTRIBUTION
Wait official Agenda.

10. INSURANCE AND HOSPITALIZATION
All participants must possess his own health personal insurance, in order to be able to pay developed accidents 
The organizer does not pay expenses of the event for cares. Is necessary a health insurance fo, the riders 
The organizer will provide an additional accident insurance for every ride, during the period of the competition
The organize, will provide emergency medical services during the competition's time for all riders If hospitalization
required, ambulance will transport to the hospital, P ization
Any hospital services out of the insurance coverage required for the athlete will he at the rider's personal expense.

11. HOWTO REACH BOLOTANA

from Ferry Docks

PORTO TORRRES distance Km 97



distance Km 132

distance Km 141

CAGLIARI distance km 163

from Airport

ALGHERO FERT1LIA AHO distance Km 138

OLBIA COSTA
SMERALDA

OLB distance Km 132

CAGLIARI ELMAS CAG distance Km 152

by car in Sardinia 

from Cagliari/Elmas

from Sassari 

from Alghero 

from Olbia

take the SS 131 towards Oristano, continue after Macomer untii you get to 
Bolotana

take the SS 131 towards Cagliari, exit for Bolotana until you reach Ortachis

take the SS 131 towards Sassari, ramp to Cagliari until you get to Bolotana

take the SS 131 bis towards Nuoro, exit for Macomer until you get to 
Bolotana

12. MAIN SERVICE OF THE HOST PLACE

Unified emergency number

Police

Firefighters

Medical emergency

13. ACCOMODATION AND FOOD 

Wait official Agenda or read this article

112

113

115

Provisional Agenda published by Bike Trial Italia

The 16 May 2018 

Definitive version coming soon

Pin it (


