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V Liberci 12.4.2021 

Určeno:  
reprezentantům – účastníkům PL Lisabon 

INFORMACE K PREMIER LEAGUE LISABON (POR)  

 

Místo konání: Lisabon (Portugalsko) 

Termín konání: 28.4.-2.5.2021 

Doprava: letecky 

28/4 Praha – Frankfurt 10:20 – 11:30 Lufthansa 

28/4 Frankfurt – Lisabon 13:10 – 15:10 Lufthansa 

2/5 Lisabon – Zurich 13:00 – 16:45 Swiss 

2/5 Zurich – Praha  17:40 – 19:00 Swiss 

Pokud závodník postoupí do medailových bojů, bude mu na náklady reprezentace, bez rozdílu 

v jakém je draftu, změněna letenka.  

Předpokládaný let při změně:  

3/5 Lisabon – Frankfurt 08:35 – 12:40 

3/5 Frankfurt – Praha 16:40 – 17:40 

Cena zahrnuje: odbavené zavazadlo do 23 kg/ pojištění na storno letenky ze zdravotních důvodů 

včetně Covid-19 , asistenční službu Travel asistent a Covid assistance 

Ubytování: Hotel VIP ARTS **** - cca 700 metrů od haly (transfer zajištěn) Večeře: saláty, 

polévka, těstoviny, ryba, maso, desert, voda a džus  

Pojištení: pojištění přes ČSKe - nová komplexní pojistka vzhledem ke Covid 19. 

Ostatní závodníky, kteří mají vlastní pojištění prosíme, aby brali v potaz všechny možné 

komplikace vztahující se ke Covid 19 a výjezdu 

Rada reprezentace ČSKe 



 

 

PCR testy 
 

k akreditaci je nutný test ne starší 48 -72 hodin 

Na cestu zpět bude PCR test zajištěn ze strany reprezentace přímo v hale dle nabídky pořadatele. 

Cena je zahrnuta v ceně výjezdu, a v případě, že by závodník nemusel (což je nepravděpodobné) 

testy absolvovat, bude mu ze strany CK částka vrácena. Cena testu 3450,-Kč/osobu. Testy budou 

objednány pouze pro závodníky cestující se státní reprezentací. Ostatní závodníci si toto zařizují 

sami. 

 

Aktuální informace k vycestování do dané destinace (tyto podmínky se mohou do doby odletu 

změnit a budou ze strany CK aktualizovány a závodníkům zasílány): 

https://www.prg.aero/lisabon 

https://ct24.ceskatelevize.cz/svet/3293297-portugalsko-rozvolnuje-opatreni-otevrela-muzea-

nebo-zahradky-kavaren 

 

Platby od samoplátců: 

Jednotlivé příspěvky stanovují jednotlivé úseky (zvlášť kata a kumite). Draft A má ze strany 

reprezentace hrazeno 50%-100% dle uvážení vedoucího úseku ve vztahu k aktuálním výsledkům 

(jednotlivé částky jsou v příloze). 

V případě medailového umístění budou danému závodníkovi uhrazeny plné náklady bez rozdílu 

draftu závodníka (u závodníků, kteří si výjezd zajišťovali sami, pouze do výše nákladů 

reprezentace a pouze na délku výjezdu reprezentace). 

Platby zasílat na účet CK u KB číslo 35 – 7902140207 / 0100, var. symbol 280421, do zprávy 

pro příjemce jméno závodníka. 

Pokud by někdo ze samoplátců potřeboval vystavit fakturu, kontaktujte pořadatelskou CK mailem 

s požadovaným textem a fakturačními údaji 

Doprovod: 

Petra Piskačová - vedoucí úseku seniorů a U21 

Petr Kubička - asistent 

 

 

Za RR,  

Ing. Ondřej Musil (člen VV) 

Petra Piskačová (předseda RR, úsek senioři a U21) 

Ing. Richard Růžička (úsek kata) 
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