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V Liberci 29.4.2021 
 

Určeno 
Úzký výběr reprezentace seniorů a U21 

 
INFORMACE K SOUSTŘEDĚNÍ REPREZENTACE – KUMITE 

 
Termín Sobota 8.5.2021 10:00 - 18:00 senioři a U21 
Místo konání SC Fitgh club - Senovážné nám. 2, České Budějovice 3700 
Lektoři Petra Piskačová, asistent Petr Kubička 
Přihlášení Přihlášení přes databázi ČUBU 1.-6.5.2021 

 
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 azároveuňh 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. 

POZOR! Akce se může účastnit pouze pozvaný reprezentant V případě, že na akci dojede nepřihlášený 
závodník, nebude se moci akce zúčastnit. Přístup na akci pro trenéry (rodiče) není možný! Soustředění 
proběhne dle aktuálního opatření vlády (na zastřešeném tatami ve venkovních prostorech sportovního centra v 
omezeném počtu trénujících, nebo dle aktuálních změn vlády) 

Platba 100,- Kč za covid testy (AG) V případě, že účastník předloží PCR test 
ne starší 72 hodin, nebo anitegenní test ne starší 48 hodin, nemusí poplatek hradit. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
 
 
Omluvy 

 Omluva na akci vzhledem k případným nominacím na email reprezentace 
 national.team@czechkarate.cz 

 Upozorňujeme, že soustředění je povinné vzhledem k ME seniorů, ME U21 ve Finsku, nominaci na 
kvalifikační turnaj a podzimnímu MS seniorů. Dojde zde ke srovnání výkonnosti závodníků v jednotlivých 
vahách. Z tohoto důvodu se pro UV omlouvají pouze zdravotní důvody doložené od lékaře, popřípadě 
studijní důvody (taktéž doložené), bezprostředně navazující v dalším týdnu. Jiné důvody mohou být důvodem 
k zařazení závodníka do pozice náhradníka, nebo v případě opakované neúčasti k zařazení do ŠV 
reprezentace 

 Účast na akci je povinná celý den (není možné soustředění absolvovat pouze částečně) 
 
 
Nominace 
Průchová Adéla, Crhonková Adriana, Čondlová Lucie,Veithová Lucie, Štěpánová Vendula, Šáchová Martina, 
Osouchová Nela 
Drábek Daniel , Drábek Martin, Kočandrle Dominik, Matejka Ján, Krych Jiří , Tinavský Jáchym, Eremenko Gleb, 
Matejka Jakub, Hermann Tomáš, Bosák Ondřej 

 
 
 
 

Za VV Ing. Ondřej Musil  
Za RR Petra Piskačová předseda  

vedoucí úseku senioři a U21 


