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V Českých Budějovicích 26.4. 2021 
Určeno pro: 
Účastníky soustředění reprezentace 

 

INFORMACE SOUSTŘEDĚNÍ 
REPREZENTACE KATA – květen (České Budějovice, Prštice) 

 
Termín akce: SHOTOKAN 08. května 2021, GOJU-SHITO RYU 07.-09. Května 2021 

 
Místo konání :  SHOTOKAN - Sportovní centrum Fight Club, Senovážné nám. 2, České Budějovice 37001 

   GOJU-SHITO RYU – Sportovní zařízení SOKOL PRŠTICE, Hlavní 2, Prštice u Brna 

Lektoři: 
 

Nominace 

 

Program 

SHOTOKAN Ing. Richard Růžička, GOJU-SHITO RYU Miroslava Vašeková 
 

Úzký výběr A,B (povinné), širší výběr A (doporučené) 

Shotokan sobota 10:00 - 18:00   
Goju-Shito ryu pátek od 16:00, neděle do 13:00  
přesný harmonogram bude uveřejněn po ukončení registrace 

 

Platba a přihlášení: 
Přihlášení přes databázi CUBU.INFO 
POZOR! Akce se může účastnit pouze pozvaný reprezentant. V případě, že na akci 
dojede nepřihlášený závodník, a nebo závodník mimo seznam nebude se moci akce 
zúčastnit. 
Poplatek za soustředění: Shito – Goju ryu bez poplatku 
Covid testy (AG) jsou zahrnuty v ceně soustředění. Povinný PCR test ne starší než 48 hod na 
vlastní náklady. 
   Shotokan – 100,- Kč (uzký výběr), 300,- Kč (širší výběr) za Covid testy (AG). 
V případe, že účastník předloží PCR test ne starší než 72 hod, nebo antigenní test ne starší než 
48 hodin, nemusí poplatek hradit.  
SOUSTŘEDĚNÍ PROBĚHNE DLE AKTUÁLNĚ PLATNÝCH OPATŘENÍ VLÁDY 
(na zastřešeném tatami ve venkovních prostorech sportovního centra v omezeném 
počtu trénujících) 



Přihlášení přes databázi ČUBU: 1. 5. 2021 
Registraci musí provést na základě přihlášení do systému statutární osoba klubu, nebo pověřená 
osoba, která má přístup do databáze. Přihlášení funguje stejně jako registrace na soutěže. 
Úhrada poplatku je možná pouze prostřednictvím databáze ČUBU, nelze platit hotově! 
UPOZORNĚNÍ: Odesláním přihlášky, která je podkladem pro vystavení pokynů k platbě 
prostřednictvím přihlašovací databáze na www.cubu.info se účastník zavazuje zúčastnit se akce a 
zároveuňh radit celkovou cenu za akci, a to i za předpokladu, že se uvedené akce nezúčastní, bez 
ohledu na důvod jeho neúčasti. Prominutí úhrady je možné pouze na základě písemného 
souhlasu ČSKe, nebo odhlášení ve stanoveném termínu. O vrácení poplatku za neúčast lze 
požádat zasláním žádosti a lékařské prohlídky do 10 ti dnů od data konání akce na sekretariát 
svazu (info @czechkarate.cz). 
OMLUVY: Omluva na akci vzhledem k případným nominacím na email reprezentace 
national.team@czechkarate.cz 
Státní reprezentace – Upozorňjueme, že soustředění je povinné. Omlouváme pouze vážné důvody 
(zdravotní a pracovní, nebo studijní – doloženo potvrzením ze školy, od lékaře, atd.) V případě 
opakovaných omluv reprezentant může být přeřazen, nebo vyloučen z reprezentačního týmu). TM 
– v současné době se tvoří tým pro ME a MS 2022.Opakované omluvy mohou vést k nezařazení 
závodníka do výběru. 

 
 
 

Za RR, 
Ing. Ondřej Musil (člen VV), 

Petra Piskačová (předsedkyně RR, vedoucí úseku U21, seniorů), 
PhDr. Petr Beníšek (člen RR, vedoucí úseku dorostu a juniorů), 

Ing. Richard Růžička (člen RR, vedoucí úseku kata) 


