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Správce rozpočtu: OŠMS/Z. Pavelcová 23. 07. 7018
Poznámka:
Subjekt (IČO: 68684002), se kterým je uzavírána smlouva NEBYL NALEZEN v databázi nespolehlivých plátců 
MFČR; (ověření provedl: benes, datum ověření: 27.06.2018 13:30:01):

Poskytnutí dotace, účast na ME v raftingu R4, ID PR01972.0054

Rozpočtová skladba:
Částka s DPH: 18400.00, 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).



KUJIP01C4JGA
SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE

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 PR01972.0054)

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

Vodácký klub - Klub raftařů RSKO Jihlava, pobočný spolek SVoČR
se sídlem: Telečská 2998/31, 586 01 Jihlava
IČO: 68684002
zastoupen: Miroslavem Krechlerem, předsedou
(dále jen „Příjemce")
bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s.

číslo účtu: 1450859001/5500

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 raftingu R4“, 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 18 400 Kč (slovy: osmnáct tisíc čtyři sta 
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 46 000 Kč

Výše dotace v Kč 18 400 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.

Cl. 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.

Strana 2 z 6

f



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.

Cl. 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 PR01972.0054“,

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.

ý
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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 
5. 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 g^e 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.

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 s tím, že tuto změnu je 
povinen oznámit Kraji. Změnu ČI. 13 odst. 3 této smlouvy je oprávněn provést Kraj 
jednostranně s tím, že tuto změnu je povinen oznámit Příjemci. Změny v realizaci akce 
uvedené ve ČI. 2 této smlouvy, které zásadním způsobem mění zaměření akce, blíže 
specifikované v žádosti o poskytnutí dotace, není možné povolit.

5) Vztahy touto smlouvou neupravené se řídí příslušnými ustanoveními občanského 
zákoníku.
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6) Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru Kraje Příjemce výslovně prohlašuje, že je 
s touto skutečností obeznámen a souhlasí se zveřejněním celého textu smlouvy včetně 
podpisů. Smluvní strany se zavazují, že obchodní a technické informace, které jim byly 
svěřeny druhou stranou mimo text této smlouvy, nezpřístupní třetím osobám bez písemného 
souhlasu druhé strany a nepoužijí tyto informace k jiným účelům, než je plnění podmínek této 
smlouvy.

7) Tato smlouva je sepsána ve dvou vyhotoveních, z nichž jedno je určeno pro Kraj 
a druhé pro Příjemce. Každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení smlouvy.

8) Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva byla sepsána na základě pravdivých údajů, 
podle jejich svobodné a vážné vůle, a na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy.

9) Nedílnou součástí této smlouvy je Příloha č. 1 - Žádost o poskytnutí dotace ze dne 
11. 6. 2018.

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

..........dne..írV Jihlavě dne

Miroslav Krechler 
předseda

Ing. Jana Fialová, MBA 
členka Rady Kraje Vysočina

41

Zížkova 57. 587 8 i Jihlava
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KUJIP01E2TEE
Příloha č-1

Pravidel Rady Kraje Vysočina pro poskytování dotací na účast m mistrovství Evropy a světa 
ve sportovních disciplinách

ŽÁDOST O DOTACÍ
NA ÚČAST HA SPORTOVNÍM MISTROVSTVÍ

Evidenční čisio žádosti 
(žadatel nevyplňuje)

..... .... ................-
Mistrovství Evropy v raíímyo ívf 2018 — SlovenskoNázev mistrovství

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

Klub raftořú KSKO Jihlava
i |S, íx / \ J V í W

{Ježek team) T - -.....
! 11 Tit)-

Telečská 2898/31 , byt 6,5 , Jihlava |

''Statutární zástupe©

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

Krechler Miroslav - předseda klubu j

Slavíčkova 8

58601 , Jihlava

tel. 722512084

mirakrech@seznatnxz

{íoniskiw osoba

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

Krechler Miroslav - předseda klubu

Slavíčkova §

58601 , Jihlava

tel. 722512084

mirakrech@sezn3m.cz

ICO žadatele 68684002

lankovňí spojení žadatele

(název banky, číslo účtu, 
kód banky)

Raiffeisen bank a,s. č.ú. 1450859001/5500

Cellové uznatelné naklady 
účastí na mistrovství

46000,- Kč

“požadovaná výše dotace

{+ kolík tvoří procent z ceik, 
uzo. nákl. účasti na 
mistrovství)

18400,- Kč \m%)



"Odůvodnění žádosti 
(proč žádáte o 
spolufinancování účasti na 

mistrovství Krajem

Vysočina)

Na základu výsledků v Českém poháru za rok 2017 se 
posádka, soutěžící pod názvem Ježek team Jihlava , dostala 
mezí reprezentační posádky v raftingu pro rok 2018 a tím získala 
právo startu na mistrovství Evropy kategorie R4. Vzhledem k 
tomu, že amatérská posádka z Jihlavy si musí většinu nákladů 
na činnost hradit ze svého a je dlouholetým reprezentantem 
Vysočiny v raftingu, žádáme o dotací na účast na ME v raftingu
R4 u Bratislavy, Raftařš RSKO Jihlava jsou již 19 let součástí 
raftařského děni v ČR, Účast na Mistrovství Evropy je tak 
vyvrcholením dlouholetého působeni na závodech Českého 
poháru. Veteránská posádka dlouhodobě prokazuje svou 
výkonnost v soutěžích, ale má i dlouhou řádku medailových 
umístění z mistrovství ČR.

CÍiovéskupíny V roce 2018 ME ve Slovinsku R4 , účast 18,států

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

dále propozice str.1

Časoví* fiarmonogi am
mistrovství

2.7-7.7.2018

program : viz. propozice str. 4,5 .

(datum, začátek mistrovství, 
konec mistrovství, program)

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

pravidel apod.)

liz' '

iSm Str ' 
jpgš^/
WXXll

V letošním roce se koná ME ti Bratislavy, na umělém kanálu u
Čunova, na Dunaji. Závod čtyřčlenných posádek jsou složen ze čtyř
disciplín :

•SPRINT - posádky startují s intervalovým startem a jejich úkolem je sjet 
daný úsek řeky v nejkratším case

•H2H - podle časů dosažených v předchozí disciplině, sprintu, jsou 
posádky nasazeny do postupového pavouka a vždy lepší posádka z 
rozjížďky postupuje do dalšího kola

•SLALOM - jedná se o klasický slalom na divoké vodě, kdy je důležitý 
nejen čas dosažený na určeném úseku řeky, ale zároveň bezchybné 
projetí slalomových branek. Jede se ve dyou jízdách, lepší se počítá. 
Nejlepší výsledek dosáhne ta posádka, která jede nejen rychle, ale také 
bez trestných vteřin za chybné projetí branek.

•SJEZD - hlavním kritériem je dosažení nejlepšího času. Za optimální z 
pohledu mezinárodních pravidel je časová náročnost okolo jedné 
hodiny.

Pravidla soutěže se řídí die ustanoveními mezinárodní rařtové
federace IRF-.



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

na financováni účasti na mistrovství:

Řozois příjmů - zdroje Částka:

Vlastni náklady 27600, -Kč
Dotace kraje 18400,-Kč

—-—-- ———•

----------- - ---

ACi i/'ERJi
46000,-Kč

CELKEM

Celkové uznatelné náklady (uvádějte v KČ):

Podrobný popis uznatelných nákladů: Částka:
'n^ipíava^raiisšava a zpět 2x os.aul 7000,-Kč
Ubytováni - kemp USD 12000,-Kč
Startovně 15000,-Kč
Stravné 12000,-Kč

46000,-Kč
CELKEM.............. .........- ...... .....

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

Popis nákladů.: Požadovaná
částka:

Tifc^tovinirstravování 18400,-Kč
~——....—.

—
■------ ~ ”

——~ ~~ 18400,- Kč
CELKEM ___ ________

%



Čestné prohlášení

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

datum, místo razítko žadatele

Krechler Miroslav ^ ^ ^ \ ^

jméno a příjmení statutárního zástupce podpis statutárního zástupce....

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

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

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

Oficiální nominace (potvrzené republikovým svazem)

(povinná příloha žádosti č. 3)

Sianovy žadatele nejsou povinnou přílohou žádosti, Kraj však může žadatele vyzvat k jejich 
předložení.



Svaz vodáků České republiky, z.s, 

U Pergamenkv 3,170 00 Praha 7

Datum: S, 8. 2018

Věc: POVĚŘENÍ REPREZENTACÍ ČESKÉ REPUBLIKY

NA MISTROVSTVÍ EVROPY V RAFTINGU R4 ŽÚ1S 

USD Čuňovo - Bratislava 

posádka Ježek team
Na základě nominačních závodů v raftingu v roce 2017 pověřuje Svaz vodáků České 

republiky, z.s, - člen Mezinárodní raftové federace (International Rafting Federation) Vaši

posádku startující pod názvem Ježek team - ve složení: Miroslav Krechler (kapitán), Petr 
Tomek, Jiří Behnák, Robert Šimánek, Vilém Doležal - reprezentací České republiky na 

Mistrovství Evropy v raftingu R4 - USD Čuňovo Bratislava konaného ve dnech 2.7, - 7,7,2018.

Přejí celé posádce mnoho úspěchů v hojí o titul mistrů Evropy.

Hana H e r a I o v á

tajemnice Svazu vodáků České republiky

Svaz vodáků České republiky, z.s. 
U Pergamenty 3
170 00 Praha 7

tel.,fax: +420 266722223 mobil: 603524163E-mail: svocr@vp.LnMi

IČO: 00539199, DIČ: CZ00539155 č.ú.: Komerční banka: 56136-011/0100



RAFTING
federation

Nadácia Pantheon Foundation invites 
rafting teams for the IRF European 
Championship 2018 in Slovakia.
Important facts

Date: 2.-7. July 2018 

Location: Bratislava -Cunovo, Slovakia 

Organizer: Nadácia Pantheon Foundation www.ngisk 

Event Director: Michal Černý - Slovakia 

Categories: R4 Youth, Junior, Open and Masters 

Division: (Men/Women)

Races: R4: Sprint, H2H, Slalom and Downriver

River: Artificial white water course 20km from capital city Bratislava grade 3-4, There is no problem 
with water because the course is built on river Danube dam. In July is the water temperature about 
21°C and the air condition is approximately about 30°C.

To be more accurate we are adding map. Race is going to be happening on left side canal.



Rafts and Equipment; THE BOATS/RAFTS WILL BE PROVIDED BY THE ORGANIZER AI I otwfr 
PERSONAL EQUIPMENT MUST BE PROVIDED BY TEAM MEMBERS,

Transport; Will be provided by extra fee.

Vienna Airport Schwechat Vodné dielo Čunovo, 850 09 Bratislava 

Distance; 65,8 KM

Time: 45 min. - 60 min.
llíítísv/Qoajil/H/muJii

Bratislava Airport M. R. Štefánika Vodné dlelo Čunovo, 850 09 Bratislava 

Distance: 28,0 KM 

Time: 30 min.

Race rules: The race format will be according to the IRf rules. Please refer to official document: JRf

Accommodation: Please complete "Accommodation penult" ^ ,, + '..—......sheet and send back to us to book
your accommodation at the event location, This will be provided by extra fee.

Meals: Organiser will provide lunch for every team and judges.

Entry form: You need to fill all required information's (team names, names of participants 
substitutes and other stuff, etc..,) on the l,j , feand this must be sent to the n,, ,f.n
the l«F Admin. -



Registration: Last date for registration is 30.4 2018

Judges: During competition, organizer will provide accommodation, food and transport for ali IRF 
official judges free of charge. Awards: Organizer will provide medals for winning teams.

Visas: All sthengen countries doesn't need visas (Austria, Belgium, Bulgaria, Croatia, Cyprus, Czech 
Republic, Denmark, Estonia, Finland, France, Germany, Greece, Hungary, Ireland, Italy, Latvia, 
Lithuania, Luxembourg, Malta, Netherlands, Poland, Portugal, Romania, Slovenia, Spain, Sweden, 
United Kingdom). For all other countries, please check Ministry of Foreign Affairs Slovakia web site: 
https://www.mzv.sk/en/home and see do you need visa to enter Slovakia. Citizens of countries 
which have signed visa facilitation agreements with the EU can have their short-stay visa applications 
simplified (Russia, Ukraine, Georgia, Republic of Moldova). This also applies to citizens of the 
following countries if they do not hold a biometric passport (Former Yugoslav Republic of Macedonia, 
Serbia, Bosnia and Herzegovina, Albania). Citizens from these countries holding a biometric passport* 

do not need a visa.

Schedule:

2nd JULY *- (MONDAY) - ARRJVAL/RE6ISTRATION/TR4INING

TEAMS REGISTRATION {„AREAL DIVOKÁ VODA")
TRAINING ON THE VENUE (SPRINT/H2H)
TEAMS REGISTRATION („AREAL DIVOKÁ VODA")

3rd JULY..(TUESDAY) - OFFICIAL TRAINING...U19, U23, OPEN, MASTERS

TRAINING SLAIOM-U19-U23,OPEN,MASTER 
TEAMS REGISTRATION {„AREAL DIVOKÁ VODA")



CAPTAINS MEETING {„MEDIA CENTER")
OPENING CEREMONY

4th JULY' - (WEDNESDAY) - SPRINT & H2H..UL9, U23, OPEN, MASTERS

SPRINT & H2H - U19, U23, OPEN, MASTERS 
LUNCH
SPRINT & H2H - U19, U23, OPEN, MASTERS 
PRIZE GIVING CEREMONY (SPRINT & H2H)
CAPTAINS MEETING {„MEDIA CENTER")

Sth JULY..(THURSDAY) - SLALOM - 10 9,1123, MASTER

SLALOM (1st ROUND)
LUNCH
SLALOM (2nd ROUND)
PRIZE GIVING CEREMONY (SLALOM)

6th JULY - (FRIDAY) - SLALOM -OPEN

SLALOM (1st ROUND)
LUNCH
SLALOM (2nd ROUND)
PRIZE GIVING CEREMONY (SLALOM)

7th JULY - (SATURDAY) - DOWNRIVER - U19,U23,OPEN,MASTER

DOWNRIVER U19, U23,MAster ,Open 
LUNCH
DOWNRIVER OPEN, MASTERS
PRIZE GIVING CEREMONY
NEVER ENDING AFTERPARTY SLOVAKIA EDITION ;)

8th JULY.. (SUNDAY)..FREE DAY, DAY OF DEPARTURE

11 ME yi/al-HuJsi. HEDltlFL' Psi*.. MDINC-j ok; THE AMOUNT OF COfVfPlfTlTO R S.

THE ORGANIZER RESERVES THE RIGHTTO CHANGE RACE SCHEDULES!!!

RAFT SALE

After the ERC 2018 Slovakia, there will be a option to buy rafts. Available rafts 
will be in length of 380cm in amout of 20 pieces in total. Price will be declared

later.

Contact: Should you have any questions, please do not hesitate to contact us-

Michal Černý (event director); michelin@npf.sk

Adam Morbacher (assistant, media): media@npf.sk

More Information will be on FB; hfl0s:/Avw^ rsvk

Svaz TOdákú České republiky, 2,$, 
v reipmenky 3 
170 00 Praha 7

f


