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V Českých Budějovicích dne 20.1. 2020 

REPREZENTAČNÍ SOUPRAVY 
Od roku 2020 je navázána spolupráce s českou firmou ALPINE PRO, která je partnerem 

Českého olympijského výboru. Reprezentační soupravy budou objednávány na míru každým 
závodníkům a po jejich zakoupení zůstávají v jejich vlastnictví  - tedy se nemusejí vracet po 
ukončení zařazení do reprezentace. Spoluúčast je stanovena na 1 350 Kč za soupravu (bunda 
750 Kč, kalhoty 600 Kč), triko 300 Kč. Volitelné doplňky – zimní čepice 360 Kč, batoh 1 250 Kč. 

Medailisté z ME, MS a K1 a Youth League mají soupravu a triko hrazené svazem. 

Soupravy je možno vyzkoušet a objednávat na reprezentačních srazech (1x za měsíc)  a 
mohou si je objednat všichni členové širšího výběru reprezentace včetně žákovských kategorií, 
kteří se zúčastní v tomto roce nejméně jedné soutěže K1 Premiere league, K1 serie A (U21 a 
Senioři) Youth league (junioři a, dorostenci a žáci). 

První objednávka je realizována před MEJ 2020 viz přiložená tabulka v příloze. Soupravy budou k 
vyzvednutí při odjezdu na MEJ, případně po dohodě s Petrem Beníškem v ČB nebo na závodech 

ve sledování reprezentace. Nejpozději na reprezentačním srazu 1. 3. v Praze.

 Reprezentační soupravy (netýká se trička, čepice a batohu) je možno nosit pouze na 
mezinárodních akcích při startu za reprezentaci ČR, reprezentačních srazech a soustředěních. 

Užšímu výběru reprezentace – ti kteří mají na karate -gi povoleno státní znaky - je 
umožněno nosit reprezentační soupravy i na NP a MČR a v průběhu roku obdrží rezervní 
soupravu pořízenou na náklady svazu. 

Ilustrační foto: 

Rada reprezentace ČSKe 



Objednání a zaplacení reprezentačních souprav a doplňků (batoh, čepice)  je možno provést 
pouze přes DATABÁZI  ČUBU a musí je provést na základě přihlášení do systému statutární osoba 
klubu, nebo pověřená osoba, která má přístup do databáze. Přihlášení funguje stejně jako 
registrace na soutěže.  Systém pro první objednávku z přiloženého seznamu bude otevřen od 
27.1. 2020 do 10.2. 2020.

PLATBA: úhrada poplatku je možná pouze prostřednictvím databáze ČUBU, nelze platit hotově! 

UPOZORNĚNÍ: Odesláním objednávky, která je podkladem pro vystavení pokynů k platbě 
prostřednictvím přihlašovací databáze na www.cubu.info se sportovec zavazuje odebrat a 
zároveň uhradit celkovou cenu za zboží. 

Za RR Ing. O. Musil (člen VV) 
P. Piskačová (předseda RR, úsek U21 a senioři)

PhDr. P. Beníšek (úsek mládeže) 
Ing. R. Růžička (úsek kata) 

http://www.cubu.info/



