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Poznámka:
Subjekt (IČO: 22731181), se kterým je uzavírána smlouva NEBYL NALEZEN v databázi nespolehlivých plátců 
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Poskytnutí dotace, účast na International Okinawa Karate Tournament, ID PR01972.0055

Rozpočtová skladba:
Částka s DPH: 33352.00, 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).



KUJIP01C4JBZSMLOUVA 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 PR01972.0055)

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

ČESKÁ FEDERACE
se sídlem:
IČO:
zastoupen:
(dále jen „Příjemce") 
bankovní spojení:

OKINAWA KARATE A KOBUDO, z.s.
Ledečská 3028, 580 01 Havlíčkův Brod 
22731181
Janem Kopeckým, předsedou Výboru ČFOKK

Fio banka, a.s.
číslo účtu: 2700945901/2010

Cl. 2
Účel smlouvy

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

Cl. 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 33 352 Kč (slovy: třicet tři tisíc tři sta 
padesát dva 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 
výší vlastního podílu.

Celkové náklady akce 311 826,60 Kč

Výše dotace v Kč 33 352 Kč

Výše dotace v % 10,69 % 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 % 
^elkových nákladů na akci.

ČI. 6
Způsob poskytnutí dotace

Dotace bude poskytnuta jednorázově bankovním převodem na účet Příjemce, a to nej později 
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 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 PR01972.0055“,

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 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) 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.

Cl. 11
Udržitelnost akce

U akce se nevyžaduje udržitelnost.

ČI. 12
Důsledky porušení povinností Příjemce

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.

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.

Cl. 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) ř 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.

Strana 5 z 6



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 
11.6. 2018.

10) O poskytnutí dotace dle této smlouvy rozhodla Rada Kraje Vysočina dne 26. 6. 2018 
usnesením č. 1230/19/2018/RK.

V .........dne... H?;...??.!?. V Jihlavě dne ..J.S

Jan Kopecký
předseda Výboru ČFOKK

Ing. Jana Fialová, MBA 
členka Rady Kraje Vysočina

i .<
Kraj Vysočina f

1
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—"i1 siPravidel Rady Kraje Vysočina pro poskytování dotací na účast nk '
ve sportovních disciplínách j DORUČENO OSOBNĚ„

* jV.r.r iSiíš
DoSto 1 | ^ 201ŽÁDOST O DOTACI 

NA ÚČAST NA SPORTOVNÍM MISTR!
dne:

ďfj >■
Počít pfffoh:

Evidenční číslo žádosti
(žadatel nevyplňuje) PUM 75"/

Název mistrovství International Okinawa Karate Tournament
(dále jen "MS")

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

Česká federace Okinawa Karate a Kobudo

Spolek (L 9573 vedená u Krajského soudu v Hradci
Králové)

Zapsáno 1.ledna 2014

ledečská 3028, 580 01 Havlíčkův Brod

Statutární zástupce Jan Kopecký - předseda ČFOKK

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

Tel.: +420 608 764 647 
senseitSjshuri-te. cz

'Kontaktní osoba Pavel Vacek, Ing,

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

Tel.: +420 724 164 590 
ekonom@shuri-te.cz

IČO žadatele 227 31 181

Bankovní spojeni 
žadatele

(název banky, číslo účtu,
kód banky)

Fio banka

2700945901/2010

Celkové uznatelné
náklady účasti na 
mistrovství 311 828,6 Kč

Požadovaná výše dotace

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

33 352 Kč (10,69 %)



"odůvodnění žádostí 
(proč žádáte o 
spolufinancování účasti na 
mistrovství Krajem
Vysočina)

ČFOKK jako národní nezisková organizace {zapsaný spolek) 
se sídlem na Vysočině, která má příjmy pouze z členských 
poplatků a registračních poplatků za zkoušky na žákovské 
stupně, nemá možnost financovat své reprezentanty na 
takovéto významné tradiční akcí. Celkový nejen úspěch, ale i 
publicita naší země je závislá na kvalitě, ale i kvantitě osob 
reprezentujících naší zemi v těchto stylech bojových umění.

~CÍÍovélskupíny Členové ČFOKK {instruktoři i studenti) - dojo (klub) Havlíčkův
Brod......4 osoby

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

Kategorie žákovských stupňů (barevně pásy) - junioři:
Petr Matoušů

Kategorie žákovských stupňů (barevné pásy) - ženy:
Zuzana Dlugošová

Kategorie mistrovských stupňů (černé pásy) - senioři:
Jan Kopecký, Radek Zikmund

^Casovýharrr,on°9ram
mistrovství

1,-8. srpna 2018

(datum, začátek 
mistrovství, konec 
mistrovství, program)

hučný popis 
mistrovství a
Miortovního odvětvi 
(místo soutěže, způsob 
provedení soutěže, 
specifika pravidel apod.)

| '

MS probíhá ve městě Naha (hlavní město Okínawy - ostrov 
vzniku karate). Pořadatelem je japonská vláda prefektury
Okinawa.

Pravidla schvaluje pořádající japonská vláda prefektury
Okinawa.

Kategorie:
A) černé pásy

1) muži junioři
2) muži senioři
3) ženy junioři
4) ženy senioři

B) barevné pásy
1) muži junioři
2) muži senioři
3) ženy junioři
4) ženy senioři

Disciplíny:
• Kata Karate - podle stylů,
* Kata Kobudo - podle zbraní

Podrobné informace:
www.okinawa-karate.oki nawa



Celkový rozpočet účasti na mistrovství
{povinná příloha žádosti č. 1)

ť-oikm/Á nřiimv na financování účasti na mistrovství:......... .......

Rozpis příjmů - zdroje Částka:
Soukromé náklady sportovců 2 474,6 Kč
Dotace MSMT 276 000 Kč
Dotace kraje Vysočina ^ 33 352 Kč
celkem’ 311 826,6 Kč

Celkové uznatelné náklady íuváděite v Kč\:

Podrobný popis uznatelných nakladu: \ Časfka;
Cestovné (letenky) i 100 176 Kč
Cestovné - doprava na letiště 1 200 Kč
Cestovné - doprava z letiště 1 200 Kč
Cestovné - mimo město (nájem vozidla) ...... 7 000 Kč
Cestovné - ve městě (taxi, bus, monorail) 5 000 Kč
Pobytové náklady - ubytování ~ ... 100 152 Kč

| Registrace 11898,60
Stravné (podle směrnice MRS V) 79 600 Kč
Cestovní pojištěni pro rizikové sporty 5 600 Kč
CELKEM 311 828,6 Kč í

Uznatelné náklady, které plánujete financovat z dotace Kraie iman ŘifA sf Křl*

Popis nákladu: j Požadovaná částka: )
Pobytové náklady - ubytování (poměrná část) 20 152 Kč
Cestovné - mimo město (nájem vozidla) 7 000 Kč
Cestovné - ve městě (taxi, bus, monorail) 5 000 Kč
Cestovné - doprava z letiště 1 200 KčCelkem

33 352 Kč

Čestné prohlášení

Potvrzuji, že údaje obsažené v žádost jsou úplné a pravdivé



25,5.2018, Havlíčkův Brod 

datum, místo

i Wih'itv-P !' 5'>n,'hák j
I JV\!$^/}}-:v-3.il' ísí
j Udcé:J.r. jvz;:, 580 »1 Havtički11' IVivi !
1 if:0:82V31Í81. :ik:: f:2ž2?8-V'!. |

w. a > v„«,latii íi-a., t-Hvit. /

razítko žadatele

Jan Kopecký

jméno a příjmení statutárního zástupce po^is 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, 
machJ@kr-vysocina.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 
předložení.

í

r
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ČESUá FEDERACE OKINAWA KARATE A KOBUDO XS.
sídlo: Ledečská 3028, 58001 Havlíčkův Brod, IČO: 22731181, DIČ: CZ22731181 
datová schránka: pa4znu3, bank.účet: 2700945901/2010, web: www.shuri-te.cz

USTANOVENÍ REPREZENTAČNÍHO TÝMU NA MS 2018
Do reprezentačního týmu České republiky na mistrovství světa Okinawa Karate a Kobudo 
International Okinawa Karate Tournament44 pořádané japonskou vládou prefektury Okinawa konané 

v termínu od 1. do 8. srpna 2018 ve městě Naha (Okinawa - Japonsko), na základě výsledků a umístění 
na národních a mezinárodních světových šampionátech, ustanovuji níže uvedené členy České federace 
Okinawa Karate a Kobudo:

jméno a příjmem věk stupeň kategorie
lan Kopecký S.dan Karate, 4.dan Kobudo senioři muži - mistrovské stupně (černé pásy)
Zuzana Dlugošová l.kyti Karate, 2.kyu Kobudo senioři ženy - žákovské stupně (barevné pásy)

"R^ďckZikmutid «• 1 .dan Karate, 1 ,dan Kobudo senioři muži - mistrovské stupně (černé pásy)
Petr Matoušů 3.kyu Karate, 3,kyu Kobudo junioři muži - žákovské stupně (barevné pásy)

Jan Kopecký 
předseda a hlavní i 
tel: 608 764 647, Á 
mail: sensei @

'OKK(WOF-CZE)

SCHVÁLENÍ REPREZENTAČNÍHO TÝMU NA MS 2018
Výbor ČFOKK schvaluje následující úkony a opatření'
,) Složeni reprezentačního týmu ustanoveného hlavním instruktorem ČFOKK na základě výsledkůz národních tumaju a světových šampionátů. dUC vysiediíu

2) Přípravu, trénink a organizaci výše uvedeného renrezentarnitm Km,,, . ,instruktor WOF pro Českou republiku renští Jan Kopecký. 3 'K zaj5St uje }llavní

3) Finanční zajištění reprezentace:
a) Maximální výši výdajů zajistit ze získaných dotací.
b) Ostatní náklady - vlastni prostředky reprezentantu.'

Schválil Výbor ČFOKK. v IíavlBrodě dne 20. I. 2018

Ing. et Ing. Msyek Mach
Člen VýbonjUŠlfeftC - jednatel 
tel.: +420 72^05 2fS, mail: mach@shuri-te.cz



The 1st Okinawa Karate International Tournament 
Competition Guidelines
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1 General Rules

1. Tournament Composition
{l) The tournament shall consist of preliminary rounds in Okinawa and overseas/mainland Japan, 

and the main tournament,
(2) Higher-ranking competitors of the preliminary rounds in Okinawa and overseas/mainland Japan 

can advance to the main tournament. The number of qualifiers for the main tournament from 
each preliminary will be decided by The 1st Okinawa Karate International Tournament 
Executive Committee (hereinafter referred to as the “Executive Committee”) according to the 
number of participants,

2, Categories/Events
The categories and events of the competition shall be as shown in the table below.

worn i mm

Shuritc-kei Juniors Male Nahate-kci Juniors Male Ucchi-ryu- Juniors Male

Tomarife-kei Juniors Female Juniors Female kei Juniors Female

Adults I Male Adults 1 Male Adults I Male

Adults t Female Adults I Female Adults I Female

Adults II Male Adults 11 Male Adults 11 Male

Adults 11 Female Adults 11 Female Adults 11 Female

Seniors Male Seniors Male Seniors Mate

Seniors Female Seniors Female Seniors Female

Kobudo Juniors Male
mam
Kobudo Juniors Male

(BO) Juniors Female (Sai) Juniors Female

Adults I Male Adults I Male

Adults 1 Female Adults 1 Female

Adults 11 Male Adults H Male

Adults li Female Adults 11 Female

Seniors Male Seniors Male

Seniors Female Seniors Female

3, Entry Qualifications
(1) Age

a. Juniors: over 15 years old and under 18 years old, as of April J, 2018.
b. Adults 1: over 18 years old and under 40 years old, as of Apri 1 1,2018.
c. Adults II: over 40 years old and under 60 years old, as of April 1, 2018.
d. Seniors: o ver 60 years old, as of April 1, 2018,

(2) As a general rule, the entry qualification of the preliminary round in Okinawa will be those 
who live in Okinawa at the time of application (including Japanese citizens with foreign 
nationality), arid entry qualifications for overseas/mainland Japan preliminaries are those who 
live outside Okinawa. In addition, competitors are unable to apply for both qualifiers.

(3) Duplicate participation in two or more events is forbidden,
(4) Referees cannot participate in the competition.
(5) Participants shall strive to manage their own health, such as having a medical check-up in 

advance (submitting a medical certificate, etc, is unnecessary',)



4, Implementation Method
The competition shall be held
Tournament rules and regulations.

in accordance with the !si 05dnawa Karate International



II Preliminary Rounds in Okinawa

I. Date
Saturday, March 24 and Sunday, March 25, 2018

2. Venue
Okinawa Karate Kaikan, Okinawa Prefecturai Hall of Martial Arts (Budokan)

4. Competition Procedure

"1 i::i:rr,,:"r:irted by a «

(2) The 2nd round ,s a flag system (toumameat), a„d decid(JS vj K
(3 ) The Executive Committee „,11 decide the performance order of the ,« round and the

tournament combinations after the 2nd round,

4. Admission fee
The admission fee i, 3,000 yen (incladmg entrance fee and accident ^ pKmium)

5, Selection Process
(I, Higher-ranking competitors among the „a„ advance rhemain toarnam,,,,
(,) In order to select seeded players at the tournament, we „ill carry 0lll t0 ,h fithird place match for all events, a ana

6, Registration Procedures
(!) In principle, participants should apply through the official tournament website detailed below, 

and the application will be accepted when payment of the admission fee is confirmed by the 
Executive Committee,

I Official Tournament Website] http://okinawa-karate,okinawa
(2) If it is difficult to apply from the homepage and the Executive Committee allows, participants 

may bring or mail the required application form filled out with the necessary information to the 
following Executive Committee Secretariat to apply;

{Executive Committee Secretariat!
1-2-2 izumizaki, Naha-City, Okinawa 900-8570 Japan
The 1st Okinawa Karate International Tournament Executive Committee Secretariat
(Okinawa Prefecturai Government Department of Culture, Tourism and Sports Karate
Promotion Division)
Tel: 098-866-2232, Fax ; 098-866-2208

(3) The application deadline through the homepage will be Wednesday, January 31st, 2018. and 
will be 17:00 on the same day if participants prefer to mail or bring their application directly to 
the Executive Committee Secretariat.

(4) Change of competitors after the deadline will not be accepted.
(5) The entry fee is not refundable should the participant withdraw after the deadline.

7. Registration
Those planning to participate in the preliminary round in Okinawa must register for participation
and recei ve the ID card.
a. Date : Friday, March 23, 2018 10:00 - 20:00



b. Venue: Okinawa Prefecturai Hall of Martial Arts (Budokan)
c. ' Required documents: 1) Certificate (a confirmation which will be produced from the

homepage during registration)
2) Identification card (driver’s license, passport, etc.)

8. Coach and Referee Panel Meeting
a. Date: Friday, March 23, 2018 17:00- 19:00
b. Venue: Okinawa Karate Kaikan, Okinawa Prefecturai Hall of Martial Arts (Budokan)



w
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III Preliminary Rounds in Mainland Japan and Overseas

Date
Thursday, August 2, Friday August 3, 2018

2. Venue
Okinawa Karate Kaikan, Okinawa Prefecturai Hail of Martial Arts (Budokan)

3. Competition Procedure
(1) The competition will be conducted by a scoring system,
(2) In the case of the number of participants in each event being less than the number of 

participants in the final round, preliminary rounds will not be carried out for that event.
(3) The Executive Committee will decide the performance order.

4. Admission fee
The admission fee is 3,000 yen (including entrance fee and accident insurance premium).

5. Selection Method
Higher-ranking competitors among the preliminary rounds in mainland Japan and overseas 
tournament can advance to the main tournament.

6. Registration Procedure
(j) In principle, participants should apply through the official tournament website detailed below, 

and the application will be accepted when payment of the admission fee is confirmed by the 
Executive Committee.

[ Official Tournament Website 1 http://okimwa-karate.okinawa
(2) If it is difficult to apply from the homepage and the Executive Committee allows, participants 

may bring or mail the required application form filled out with the necessary information to the 
following Executive Committee Secretariat to apply:

(Executive Committee Secretariat]
1-2-2 Izumizaki, Naha-City, Okinawa 900-8570 Japan
The 1 st Okinawa Karate International Tournament Executive Committee Secretariat 
(Okinawa Prefecturai Government Department of Culture, Tourism and Sports Karate 
Promotion Division)
Tel: 098-866-2232, Fax : 098-866-2208

í (3) The application deadline through the homepage will be 23:59 on Saturday, March 31st, 2018 
(Japan time), and will be 17:00 on Friday, March 30. 2018 if participants prefer to mail or bring 
their application directly to the Executive Committee Secretariat.

(4) Change of competitors after the deadline will not be accepted.
(5) The entry fee is not refundable should the participant withdraw after the deadline.

7. Registration
Those planning to participate in the preliminary rounds in mainland Japan and overseas must 
register for participation and receive the ID card.
a. Date : Wednesday, August 1, 2018 10:00-20:00
b. Venue: Okinawa Prefecturai Hall of Martial Arts (Budokan)
c. Filling documents: 1) Certificate (a confirmation which will be produced from the



homepage during registration)
2) Identification card (driver’s license, passport, etc.)

*Note: Overseas participants are required to bring passports,

8, Coach and Referee Panel Meeting
a. Date: Wednesday August 1,2018 17:00 - 19:00
b. Venue: Okinawa Karate Kaikan, Okinawa Prefecturai Hall of Martial Arts (Budokan)
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IV Main Tournament

1. Date
Friday, August 3 
Saturday, August 4 
Sunday, August 5, 20! 8

2, Venue
Okinawa Karate Kaikan, Okinawa Prefecturai Hail of Martial Arts (Budokan)

3, Competition Procedure
(1) The main tournament will be conducted by a tournament among the higher-ranking competitors 

of the preliminary rounds in Okinawa and mainland japan/overseas, and will decide victory or 
defeat by red/white flag.

(2) The tournament matches will be decided by the Executive Committee based on the results of
the preliminary rounds in Okinawa and mainland Japan/overseas.

4. Registration
Those planning to participate in the preliminary round in Okinawa must register for participation 
and receive the ID card. (It is unnecessary for those who advanced to the main tournament from 
the mainland japan/overseas preliminaries to register again.)

a. Date: Wednesday August 1,2018 10:00 - 20:00
Thursday August 2, 2018 10:00 - 20:00

b. Venue: Okinawa Prefecturai Hall of Martial Arts (Budokan)
c. Required documents: Identification card (driver’s license, passport, etc.)



The I st Okinawa Karate International Tournament
Overview

1. Purpose of the Tournament

The purpose to hold the 1st Okinawa Karate International Tournament is that 

Okinawa karate enthusiasts around the world will gather in Okinawa and create a place 

to deepen cultural exchanges, preserving and passing down correctly Okinawan 

Karate’s skills and spirituality nurtured and systematized by its pioneers and passed 

down to this day with the aim of promoting traditional Okinawan karate and kobudo for 

the future.

2. Name of the Tournament

The 1st Okinawa Karate International Tournament

3. Venue

Okinawa Karate Kaikan (hereinafter referred to as “Karate Kaikan”), Okinawa 

Prefecturai Hall of Martial Arts (Budokan) (hereinafter referred to as “Budokan”)

4. Duration of the Tournament

(1) Duration: Saturday March 24 - Sunday March 25, 2018

Wednesday August 1 - Wednesday August 8, 2018

(2) Schedule:

Date (Day) Contents Venue

Mar. 24 (Sat) Competition (preliminary rounds in Okinawa) Karate Kaikan, Budokan

Mar, 25 (Sun) Competition (preliminary rounds its Okinawa) Karate Kaikan, Budokan

Aug. 1 (Wed) Registration (all day) Budokan (Rensci Dojo)

Inaugural Dedication (AM) Karate Kaikan

Opening Ceremony (PM) Budokan (Arena)

Demonstrations (PM) Budokan

Managers’ Meeting

Referees’ Meeting (PM)

Budokan (Rensei Dojo)

Aug. 2 (Thu) Competition (preliminary rounds in

mainland Japan/overseas)

Karate Kaikan, Budokan

Aug. 3 (Fri) Competition (preliminary rounds in

mainland Japan/overseas, main rounds)

Karate Kaikan, Budokan

Aug. 4 (Sat) Competition (main rounds) Karate Kaikan, Budokan

Aug, 5 (Sun) Competition (semifinals, finals) Karate Kaikan, Budokan
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—-----— ~~ Closing Ceremony (award ceremony) Karate Kaikan

Auk. 6 (M°n) Okinawa Karate Seminar Karate Kaikan, Budokan

Aug. 7 (Tue) Okinawa Karate Seminar Karate Kaikan. Budokan

Cultural Exchange Reception Hotel in Naha City (tentative)

Aug. 8 (Wed) Spare clay

5. Contents of the tournament

(1) Opening Ceremony, Closing Ceremony
Tl,c opening ceremony and closing ceremony will be bold worthy of "Okinawa as the 

birthplace of karate" for (he purpose of introducing Okinawa's traditional culture and

nurturing human resources filled with an international spirit.

(2) Inaugural Dedication, Demonstrations

We will conduct inaugural dedication and demonstrations with the aim of deepening 

international exchange and technical exchanges of participating competitors and karate

enthusiasts from Okinawa and all over the world „w *, , W0Mdj and also »» order to enhance the

momentum of the tournament.

(3) Competition (KATA)

We will carry out a competition (K ATA) with the aim of presertbug and passing 

down the tredtttonal kata that have been passed down ,0 ,ltis day m Okinawa and to

improve technical capabilities.

Making the best use of Okinawa karate's characteristics, the competition (KA TA) 

will be conducted according to each category and even, i„ the table below in order

make the event suitable for “Okinawa as the birthplace of karate”

Category Event Category Event

Shurite-kci Juniors Male Nahatc-kci Juniors Male

Tomariic-kei Juniors Female Juniors Female

Adults 1 Male Adults 1 Male

Adults I Female Adults 1 Female

Adults II Male Adults 11 Male

Adults 11 Female Adults 11 Female

Seniors Male Seniors Male

Seniors Female Seniors Female

Category Event

Ucchi-ryu-kci Juniors Male

Juniors Female

Adults 1 Male

Adults 1 Female

Adults II Male

Adults 11 Female

Seniors Male

Seniors Female



Category Event

Kobudo

(Sai)

Juniors Male

Juniors Female

Adults I Male

Adults 1 Female

Adults II Male

Adults II Female

Seniors Male

Seniors Female

Category Event

Kobudo

(Bo)

Juniors Male

Juniors Female

Adults I Male

Adults I Female

Adults IT Male

Adults II Female

Seniors Male

Seniors Female

*The age of each event is as follows:

* juniors; over 15 years old and under 18 years old, as of Apríl 1, 2018,

* Adults I: over 18 years old and under 40 years old, as of April 1, 2018,

* Adults 11: over 40 years old and under 60 years old, as of April 1,2018.

* Seniors: over 60 years old as of April 1,2018.

(4) Okinawa Karate Seminar

In order to deepen the traditional techniques and spirituality systemized in Okinawa, 

we conduct Okinawa Karate Seminars for participating athletes and karate enthusiasts 

from Okinawa and abroad.

(5) Exchange Reception

The cultural exchange reception will be held to praise each other’s brave fight in the 

competition, and to deepen exchanges between participating teams from all over the 

world and tournament officials with the aim of promoting and developing Okinawa 

karate in the future.

6. 1 j:'3tS
The 1st Okinawa Karate International Tournament Executive Committee, Okinawa 

Prefecture, Okinawa Dento Karatedo Shinkokai

7 • Supporters

National organizations, municipalities of Okinawa, local mass media, etc. (tentative)

s- Accommodations and Access 

(1) Accommodations

1 he accommodation facilities for athletes, managers, guests, etc. (hereinafter referred 

ro as “participants from around the world”) participating from all over the world must



be reserved individually. Please refer to the hotel lists around the tournament venue.

(2) Access
For Okinawa and abroad participants’ travel and access to the venue, each person 

shall use public transportation and the expenses required for them must be paid by the 

participants. However, a free shuttle bus shall operate between the Karate Kaikan and 

the Budokan.

9. Promotion System

Prior to the preparation and operation of the tournament, we will establish a 

tournament implementation and management headquarters.

10. Others
In addition to what is specified in this overview, the executive committee will 

separately decide necessary matters concerning the management of the tournament.


