
116591Kraj vysočina
KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE Vysočina

Název dokumentu: Poskytnutí dotace, mistrovství ČR v jachtingu, ID PR01971.0019

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

Schváleno: RK Datum: 22.5.2018 Č.usnesení: 0938/16/201 8/rk

Dokument uložen u: OddPKŽÚ

Počet vyhotovení: 2

Adresát: TJ Žďár nad Sázavou z.s.

Smluvní částka: 1) 15000.00

Odpovědný odbor: 2) odbor školství, mládeže a sportu

Podpis zajistit do: 15.6.2018

Pracoviště/pracovník Datum Podpis
Zpracoval: OŠMS/Z. Beneš 22.5.2018

Projednáno s: OŠMS/M. Kastner 22.5.2018 í y ,

Právní kontrola: OŠMS/E. Herzánová ZjS.-za
Předkládá: OŠMS/Z. Beneš 22.5.2018 ‘s' S''' O

Potvrzení příjmu smlouvy do 
předběžné evidence 3)

OŠMS/K. Ubr

Zodpovídá: Příkazce operace: OŠMS/M. Kastner li. €. Ié7tf O ^ ' ‘ ”>

Správce rozpočtu: OŠMS/Z. Pavelcová ^4 2r?f
Poznámka:
Subjekt (IČO: 00547492), se kterým je uzavírána smlouva NENÍ nespolehlivým plátcem dle § 109 od. 3 zákona o 
DPH; (ověření provedl: benes, datum ověření: 22.05.2018 14:10:03):

Poskytnutí dotace, mistrovství ČR v jachtingu, ID PR01971.0019

Rozpočtová skladba:
Částka s DPH: 15000, Datum Od: , Datum do: , Perioda: , ODPA: 003419, ORJ: 0000003000, ORG: POL: 5222 UZ: 
000000310

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, přip. smlouvy, u niž je peněžité plnění stanoveno částkou za čerpanou jednotku (např. hodinovou sazbu), uvede 
se částka maximálního rozsahu tohoto plnění. V případě smluv na dobu neurčitou uveďte částku jedné platby.

2) Odpovědným odborem se rozumí odbor, příp. sekce nebo samostatné oddělení, které za písemnost, její vyřízení a správu záležitosti (správu 
smluvního vztahu) odpovídá.

3) Potvrzuje vždy vedoucí odpovědného odboru (nenahrazuje právní kontrolu).
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z;>ko^ - ‘ ! 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 PR01971.0019) 

ČI. 1
Smluvní strany

i’ - '
.r- /
— /
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‘V '

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

TJ Žďár nad Sázavou z.s.
se sídlem: Jungmannova 1495/8, Žďár nad Sázavou 1, 591 01 Žďár nad

Sázavou
IČO: 00547492
zastoupen: Mgr. Pavlem Veselým, předsedou a Mgr. Miloslavem Strakou,

místopředsedou
(dále jen „Příjemce")
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu: 1622154359/0800

ČI. 2
Účel smlouvy

Účelem této smlouvy je poskytnutí účelové veřejné finanční podpory z rozpočtu Kraje (dále 
jen „dotace") na realizaci akce „Mistrovství ČR v jachtingu", 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 15 000 Kč (slovy: patnáct tisíc 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 30 000 Kč

Výše dotace v Kč 15 000 Kč

Výše dotace v % 50 % z celkových nákladů na akci

Maximální výše dotace v % 50 % 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,
b) náklady na ubytování a stravné účastníků po dobu mistrovství,
c) náklady na rozhodčí,
d) náklady na provozní zajištění mistrovství (nájem atd.),
e) náklady na propagaci mistrovství, tiskové materiály, webové prezentace,
f) nákup materiálu a služeb, pohonných hmot a energií,
g) odměny pro účastníky.

5) Ostatní náklady jsou neuznatelnými náklady (výdaji) a nesmí být financovány ani 
z vlastních prostředků Příjemce vynaložených na akci. Výdaje za nákup alkoholických 
nápojů není možné zahrnout do nákladů.

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 PR01971.0019“,
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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 
povinnosti ve smyslu § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, 
ve znění pozdějších předpisů, uhradit DPH nej později 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 realizované 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, 

archívovat 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,

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) 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 publikací, internetových stránek či jiných nosičů uvede 
Příjemce „Sponzorský vzkaz Kraje Vysočina1' 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.

5) Příjemce dotace je povinen prezentovat Kraj v následujícím rozsahu, a to nejméně 
po dobu konání akce:

a) logo Kraje umístěné na - pozvánkách, plakátech, programech, souvisejících s akcí,
b) verbální prezentace Kraje v médiích a na tiskových konferencích pořádaných 

u příležitosti akce,
c) pozvání zástupců Kraje, volný vstup do VIP prostor pro zástupce Kraje, zajištění 

úvodního slova (zdravice) pro zástupce Kraje,
d) viditelné a prominentní vyvěšení loga Kraje v místech konání akce v počtu min. 1 ks 

plachet o rozměru 1 x 3 m (reklamní plachty si Příjemce vyzvedne u Kraje),
e) umístění reklamních panelů s prezentací Kraje v místě konání akce,
f) distribuce tiskových materiálů Kraje, které dodá Kraj, mezi hosty akce,
g) v případě videoprojekce odvysílání video spotu Kraje na celoplošné obrazovce (video 

spot si Příjemce vyzvedne u Kraje),
h) prezentace Kraje moderátorem akce,
i) umístění aktivního odkazu www.kr-vysocina.cz na internetových stránkách 

souvisejících s konáním akce.

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

Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci smluvních stran 
a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy - Registru smluv
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2) ssPxni sr*",éto sm,ouvy v informain,m sys,é™

3) Kontaktní osobou Kraje oprávněnou a povinnou poskvtovat Pří^mn .„--i,reS^o“,,ét° Sml0Wyie ln9' Zdeněk tel *4 602°940eeS

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.

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 
14. 5. 2018.

10) O poskytnutí dotace dle této smlouvy rozhodla Rada Kraje Vysočina dne 22. 5. 2018 
usnesením č. 0938/16/2018/RK.

dne.... IdÁ VW V Jihlavě dne....Q.7,. 06,..-20-18

/

Mgr. Pavel Veselý 
předseda

Ihg. Jana Fialová, MBA 
členka Rady Kraje Vysočina

Mgr. Milosláy Straka 
místopředseda

Kraj Vysočinu
Žilková 57, S81 3o Jihlava
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Příloha č. 1
Pravidel Rady Kraje Vysočina pro poskytováni dotací na pořádáni mistrovství ČR, Evropy a 
světa ve sportovních disciplínách | ^ ^^

ŽÁDOST O DOTACI ’................ ~™......... .....
NA POŘÁDÁNÍ SPORTOVNÍHO MISTROVSTVÍ j Vodo | h .f|t

Evidenční číslo žádostí
(žadatel nevyplňuje)

} \č~.................. ■....
PSftfl # / ÁŽ]

Název mistrovství Mistrovství České republiky - MČR

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

TJ Žďár nad Sázavou z.s,
Jungmannova 1495/8
591 01 Žďár nad Sázavou

Statutární zástupce

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

Mgr. Pavel Veselý - předseda tel. 774262207

Mgr Miloslav Straka - tajemník tel. 604600898

Kontaktní osoba

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

Richard Kafka
tel: 602528190
mail: richard.kafka@email.cz

IČO žadatele 00547492

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

1622154359/0800 ČS - Česká spořitelna, a.s.

Celkové uznatelné náklady 
na pořádáni mistrovství 30 000 Kč

Požadovaná výše dotace

(+kolík tvoří procent z celk. 
uzn. nákladů mistrovství)

15 000 Kč ( 50 %)



Odůvodnění žádostí 
(proč žádáte o 
spolufinancování mistrovství
Krajem Vysočina)

Pořádání MČR lodní třídy Vaurien je přiděleno Českým 
svazem jachtingu TJ Žďáru nad Sázavou z.s. již 
šestým rokem. Dotace Kraje Vysočina bude použita pří 
zajištění pořadatelské, rozhodcovské a záchranné 
služby. Jedná se o nejprestižnější závod lodní třídy
Vaurien na územ! České republiky a z tohoto důvodu je 
nutné zajistit vysoký standard poskytovaných služeb 
jak pří samotné závodní činnosti tak při nedílných 
aktivitách během pořadatelství MČR. Nabídnutí 
nejlepšího možného standardu závodů zajišťuje prestiž 
nejen samotné TJ, ale zároveň reflektuje 
zainteresovanost Krajem Vysočina, jehož baner je po 
celou dobu konání MČR propagován vyvěšením na 
veřejně přístupném místě a logo je uvedeno na 
propagačních informativních materiálech.

Cílové skupiny

(kdo je do mistrovství 
zapojen a komu je určeno)

Minimální věk účastníků MČR je stanoven na 12 let a 
není dále věkově omezen. Závodníci jsou z celé České 
republiky

Stručný popis mistrovství Mistrovství ČR v lodní třídě Vaurien je největší 
jachtařský závod pořádaný na Velkém Dářku. Jedná se 
o dvouposádkové lodě. MČR vypisuje Český svaz 
jachtingu a pořadatelem je TJ Žďár nad Sázavou z.s,- 
oddíl jachtingu YC Velké Dářko.

Cite mistrovství

(čeho chcete v rámci 
realizace mistrovství 
dosáhnout)

Větší propagace Kraje Vysočina a propagace jachtingu 
všeobecně. Velké Dářko - areál loděnice je otevřen při 
pořádání MČR pro širokou veřejnost.

Časový harmonogram
realizace mistrovství

(začátek, průběh a konec 
mistrovství)

29. 6. 2018 “1.7. 2018
28. 6. 2018 příjezd závodníků
29. 6. 2018 zahájení a závodní rozjížďky
30. 6. 2018 závodní rozjížďky celý den
1. 7. 2018 závodní rozjížďky, vyhlášení vítězů



Celkový rozpočet mistrovství
(povinná příloha žádosti c, 1)

Celkové pnimv na financováni mistrovství:

Rozpis příjmů - zdroje __ Částka:
Startovně od závodníků IQ 000,-
Gran Kraje Vysočina 15 000,-
Vlastní zdroje TJ 5 000,-

CELKEM 30 000,-

Celkové uznatelné náklady, (uvádějte y Kčj:

Podrobný popis uznatelných nákladů: Částka:
"PořadatelskJšiužba 12 000,-
Benzín a oleí do motorových člunů pro rozhodčí a záchrannou službu 5 000,-
Nákladv na rozhodci 8 000,-
Ceny pro vítěze 2 000,-
Stravné pro závodníky 3 000,-

Celkem 30 000,-

Celkové uzna|eli|éjižMad^k|gré_Bláiiojete financovat z dotace Kraie tuváriěife
v Kcu " ~

Popis nákladů: Požadovaná
částka:

^Pořadatelská služba 12 000,-
Benzín a olej do motorových člunů pro rozhodčí a záchrannou službu 3 000,-
Celkem 15 000,-

Čestné prohlášení

Potvrzuji že údaje obsažené v žádostí jsou úplné a pravdivé.

.........datum, místo razítko žadatele

>3 (TJ) gj
V? ^
V * .-Z

jméno a příjmení statutárního zástupce podpis statutárního zástupce'



169 00 Praha 6, Zátopkova 100/2 
Tel. + fax: +420-2-3301773, +420-2-20513656 

www.sailing.cz e mail; sailing@saiiing.cz

V Brně dne 7.5.2018

TJ Žďár nad Sázavou z.s, 
YC Velké Dářko 
Jimgmannova 1495/8 
591 01 Žďár naci Sázavou

Věc: Pověření It pořádání MČR v LT Vaurien 2018

VV ČSJ pověřuje TJ Žďár nad Sázavou zas. YC Velké Dářko uspořádáním závodu 
'Mistrovství ČR v lodní třídě Vaurien pro rok 2018, .který se bude konat v termínu 
29. 06.2018-01.07.2018 na Velkém Dárku.

Se sportovním pozdravem Digitálně podepsal 
Radim Vašík 
Datum: 2018.05.09 
16:54:57 +02*00’

Ing. Radim Vašík
místopředseda Českého svazu jachtingu



v lodní třídě / In class

Vaurien

Datum / date: 29.6.2018 -1.7.2018

CIL 182003

VYPSÁNÍ ZÁVODU

Moaner of mer.F



i. Místo návodu 1. Venue
Místem konání závodu je vodní plocha Velké Venue is water area Velke Darko, Czech
Dářko Česká republika. Republic.

2. lodní třída 2, Boat Class

Závod je určen pro lodní třídu Vaurien The event is appointed for class
Vaurien,

3, Pořadatel 3. Organising Authority
Pořadatelem je YC Velké Dářko, TJ Žďár nad The Organizing Authority is YC Velke Darko,
Sázavou z.s. TJ Zdar nad Sazavou z.s.

4, Kategorie reklamy 4, Advertising Category
Na plachetnicích může být vyžadováno Boats may be required to display a how
umístění bočních čísel a reklamy sponzora number and advertizing of the event
závodu po stranách trupu. sponsors on the side of the hull.

5, Pravidla 5- RuifiS
Závod bude řízen podle; The Regatta evil! be governed by;

v Závodních pravidel World sailing 2017-2020, * The 2017-2020 Racing Rule sof Sailing
jejích dodatků a všech jejích platných změn. including its applicable appendixes and all its

» Platného soutěžního řádu ČSJ ganges
* Vypsání závodu • {Sailing Instructions
» Plachetních směrnic « Notice of Regatta
* Mezinárodních pravidel zúčastněných tříd » International rules of the interested classes
* Vyhlášek závodní komise a protestní komise

• Notices of Race Committee

6, Účast 6, Eligibility
Závod je otevřený pro všechny závodníky. The Regatta is open for all competitors
kteří splňují požadavky WS, předpisu 19 which comply with rules WS and
„Kodex oprávnění". prescription 19 „authorization code".

7. Přihlášky a registrace 7, Entry and Registration
Závodníci se přihlásí k závodu vyplněním Competitors will enter the Regatta fay
registračního formuláře (přihlášky) a jeho completing the entry and registration form
odevzdáním při registraci a zaplacení at registration, paying the Entry fee.
startovného.

Přihláška musí být podepsána The Entry form shall be signed by the
kormidelníkem. Podpisem se zavazuje, že skipper. Signing the Entry form agree to be
bude dodržovat ustanovení Závodních bound by Racing Rules of Sailing and other
pravidel jachtingu a dalších dokumentů, documents valid for the regatta,
které jsou platné pro závod,

YC Velké Dářko T] Žďár nad Sázavou %s. Stránka 2
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Závodník musí předložit následující Competitor musí present the following
dokumenty: documents:

- Závoduiekou licencí pro rok 2018, - Racing license for 2018, with medical
s potvrzením o lékařské prohlídce ne starší approval no older than one year,
jednoho roku. -Foreign competitors Documents in
-Zahraniční závodníci předloží doklady podle accordance with WS Regulation 75.1.
Předpisu WS 75.1.

Je výhradně záležitostí kapitána lodě, aby However it is a skipper responsibility to have
měl sjednáno potřebné pojištění podle valid insurance as per Czech Sailing
soutěžního řádu ČSJ. Závodní komise muže Association rules, Racing committee can
provést kontrolu tohoto pojištění. request evindence of such an insurance.

The entry form of the crew of any junior
U závodníka mladšího 18 let musí být competitor {under the age of 18) shall be
přihláška podepsána dospělou osobou, která signed by the adult taking responsibility for
přebírá odpovědnost za závodníka, Tato the competitor.
osoba svým podpisem též potvrzuje, že This person also confirmsthat the buoyancy
plovatelnost lodí a záchranná plovací vesta, of the boat and the life jacket of the
kterou závodník používá, odpovídá platným competitor is in compliance with valid rules.
předpisům.

i. Startovně i. Entry Fee
Startovně včetně kempovného je: Entry fee with camping charge is:
1000,-Kč 1000,-CZK

Startovně musí být zaplaceno při registraci. The entry fee shall be paid at-registration

3, Časový plán 9, Time Schedule

Pátek 23.6.2018 Friday 23,6.2018
08:30 - 09:30 Registrace závodníků 08:30 — 09:30 Competitor registration i

1-0:00 Slavnostní zahájení 10:00 Opening Ceremony
11:30 Start první rozjížďky 11:30 Start of the first race

Sobota 30,6,2018 Saturday 30.6,2018
Start rozjížďky podle rozhodnutí ZK Start of the races at RC's discretion.
Neděle 1.7,2018
Start rozjíždky podle rozhodnutí ZK Sunday 1.7.2018
Žádná rozjížďka nebude startována po 13:00. No races will be started after 33:00
{15:00] Slavnostní ukončení, vyhlášení 15:00 Closing Ceremony, Prize Giving.
výsledků.

10, Dráha a značky 10. Course and Marks Definition
Bude upřesněno plachetními směrnicemi It will be specified by sailing instructions

11, Počet rozjížděli 12. Number of Races
Závod je vypsán na S rozjíždět The regatta will be held for maximum of 8

races.

13, Plachetní směrnice 11- Sailing Instructions

YL VeiKe UaHíO i j /MU i iUiU OdArfVUU Stránka 3
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Plachetní směrnice budou vyvěšeny na 
nástěnce Zí( po celou dobu závodu.

The Sailing Instructions will be available at 
registration.

12. Boclovací systém
Bude užit nízkobodový systém podle pravidla 
A2 .

11, Scoring System
low point scoring system, rule A2, will apply. 
Texel Rating will apply.

12. Ceny a kategorie
Ceny budou uděleny za první, druhé a třetí 
místo v absolutním pořadí.

12, Prizes and Categories
Prizes will be awarded for overall first, 
second and third place.

13. Televize a média
Pořadatel sí vyhrazuje právo používat video 
nebo audio záznam pořízený v průběhu 
závodu bez jakékoli náhrady

13, Television and Media
The organizing authority shall have the right 
to use any images and sound recorded 
during the event free of charge.

14. Odpovědnost a pojištění
Závodníci se zúčastňuji závodu na vlastní 
nebezpečí. Pořadatel nepřijme žádnou 
zodpovědnost za osobní škodu, zranění 
nebo smrt ve spojení se závodem a to 
během regaty a po regatě. Pořadatel se 
zříká jakékoliv zodpovědnosti.
Každá zúčastněná loď musí mít sjednáno 
platné pojištění odpovědnosti třetí 
stranou s minimálním plněním 9 000 000 Kč 
na událost nebo jeho ekvivalent.

14. Liability and insurance
Competitors wilt participate in the Regatta 
entirely at their own risk. The Organizing 
Authority will not accept any liability for 
personal damage, injury or death, sustained 
in conjunction with, prior to, during or after 
the Regatta. The Organizing Authority 
disclaims any and all such liability.
Each participating boat shall be insured 
with valid third-party liability insurance 
with a minimum cover of 9 000 000 Kč per 
incident or the equivalent.

...................... .. .. ................. .
informace / Informations
Vf Velké Dářko, Richard Kafka, tel 602528 190 e-mail: rlchard.kafka@emaii.cz,

,-k * ~ . ' 7 /^ Digitálně pccDps<-4 
/Dál °c Radim Vašík
SS3 # Datum: 2018,05,09

16:53:46 +02W

Mistrovství ČR v lodní třídě Vaurien podpoří! Kraj Vysočina
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