VÝJEZD NA ZAHRANIČNÍ SOUTĚŽ č. 2 / 2022
Název soutěže:			
HUNGARIAN KICKBOXING WORLD CUP 2022
Místo:				Budapešť, Maďarsko
Datum:				
2. – 5. 6. 2022
Mezinárodní organizace:
WAKO
Typ soutěže:			Světový pohár
Bodování v ČSFu:			
nominační soutěž do reprezentačního týmu ČR
Vedoucí výjezdu:			
Ing. Kamil Šamal
Státní trenéři:			
Alois Škeřík, Martin Viktorin
Asistenti státních trenérů:
Anatoli Hunanyan, Bc. Josef Macháček DiS, Vít Masopust MBA,
					Jaroslava Němečková, Josef Zeman
Doprava:				Autobus – společná				
Cena výjezdu:			 ZDARMA (člen reprezentace WAKO)
					 
1 500 Kč
(člen SCM nebo VSM)
					4 900 Kč
(ostatní)
					cena zahrnuje:
– autobusovou dopravu
								– transfery v místě konání
								– ubytování se snídaní (3 noci)
								– cestovní a sportovní pojištění
								– sportovní a organizační servis
					
cena nezahrnuje: – startovné (hradí se zvlášť – viz dále)
								– stravování (mimo snídaně)
								– kapesné
Startovné:				1 200 Kč

(každý start)

Registrace účastníků:		
					

on-line na stránkách www.cubu.info
(registrovat může pouze předseda nebo správce klubu ČSFu)

Uzávěrka registrací:		

pátek 20. 5. 2021
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Důležitá upozornění:
ČSFu bude zajišťovat dopravu, ubytování, pojištění a veškerý další servis pouze účastníkům,
kteří budou zaregistrovaní s položkou „Přihlášení na výjezd“.
ČSFu nezajišťuje žádný servis závodníkům (kromě registrace), kteří nebudou účastníkem
výjezdu ČSFu!
Stornovat výjezd lze pouze do ukončení registrací, tzn. do 20. 5. 2022. V případě stornování po
ukončení registrací, bude dobropisovaná částka ponížena o náklady, které již byly skutečně vynaloženy na výjezd dané osoby a které již nelze stornovat (např. ubytování apod.)!
ČSFu vyžaduje na všech zahraničních výjezdech jednotné oblečení celého týmu (závodníků,
trenérů i doprovodu) – sportovní soupravu CZECH KICKBOXING TEAM. Nošení této soupravy bude vyžadováno po celou dobu výjezdu, zejména pak ve všech prostorách sportovní
haly, při vyhlašování vítězů, slavnostních ceremoniích, společném focení apod. Reprezentanti
ČSFu mohou používat obdobnou reprezentační soupravu ČSFu.
Bližší informace a objednávky v administraci klubu na stránkách www.cubu.info.
Program výjezdu:
2. 6. (čtvrtek)		
07:30		
odjezd z Prahy,
					
Hlavní nádraží – Wilsonova směr Brno
					(https://goo.gl/maps/L93fS59ekuC2)
			
10:00 – 10:30 zastávka / nástup v Brně
					benzínová stanice OMV směr Bratislava
					(http://goo.gl/maps/muOD9)
			
po příjezdu prezentace, lékařské prohlídky, vážení, ubytování
3. 6. (pátek)		

10:00 – 20:00 program soutěže

4. 6. (sobota)		
07:00 – 08:00 kontrola hmotnosti (FC, LK, K1)
			09:00		program soutěže
5. 6. (neděle)		
07:00 – 08:00 kontrola hmotnosti (FC, LK, K1)
			
09:00 – 20:00 program soutěže
					po skončení odjezd z Budapešti
					
(předpokládaný návrat do Prahy po půlnoci)

Propozice pořadatele:
(disciplíny, věkové kategorie, hmotnostní kategorie, časový rozpis zápasů, program soutěže)

https://www.hungarianworldcup.hu/wp-content/uploads/INVITATION-BROCHURE-of-the-HKWC-2022.pdf

Podmínky účasti:
•
•

Každý účastník výjezdu musí mít platný cestovní doklad nebo občanský průkaz
Každý závodník musí předložit vyplněné a podepsané formuláře WAKO:
• WAKO MEDICAL CERTIFIKATE
• WAKO COVID-19 HEALTH
• WAKO LIABILITY WAIVER
• WAKO QUESTIONNAIRE
• mladší 18ti let – WAKO PARENTAL
• dívky starší 14 let – WAKO NON-PREGNANCY
• závodník se zubními rovnátky – WAKO DENTAL BRACE

Další informace:
• Veškeré dotazy zasílejte na email info@csfu.cz

Jiří Mulač, předseda ČSFu
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