Mistrovství světa WTKA 2017

Informace k výjezdu reprezentace Českého svazu kickboxu
Datum konání: 24.10. - 30.10.2017
Místo konání: Carrara, Itálie
Vedoucí výjezdu: Petr Kotík, trenér reprezentace ČSK
Program výjezdu:
Úterý 24.10.
Odjezd auty z ČR v brzkých ranních hodinách a příjezd ve večerních hodinách na místo
konání MS. Registrace účastníků a ubytování v pozdních večerních hodinách.
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Středa 25.10.
Den volna a odpočinku před závody
Čtvrtek – Sobota 26. - 28.10.
Eliminační zápasy všech kategorií
Neděle 29.10.
Finálové zápasy všech kategorií
Pondělí 30.10.
Odjezd z místa konání MS v brzkých hodinách a návrat do ČR v pozdních večerních hodinách
Náklady na reprezentační výjezd:
-

doprava automobily na místo závodů a transfery do haly (cca 2.700,-Kč /osoba, podle
množství aut a jejich obsazenosti)
ubytování formou polopenze v oficiálním hotelu mistrovství světa na 6 nocí
(6 x 60,- Eur)
startovné 60,- Eur, každý další start 40,- Eur
organizační poplatek ČSK: 1.000,-Kč/osoba

Doplňující informace, co mít sebou:
-

1x pasové foto
závodníci do 18ti let musí mít platný podepsaný revers od rodičů
všichni závodníci musí vyplnit svůj vlastní revers
všichni závodníci musí mít platnou lékařskou prohlídku
pojištění si sjedná každý sám (bez pojištění není možná účast na MS)
reprezentační set (pokud nevlastníte reprezentační set, je nutné se o něj přihlásit spolu
s registrací a zakoupit aspoň teplákovou soupravu a sportovní tričko)
sportovní pas ČSK

Lékařská prohlídka, pojištění a reversy se posílají organizátorům MS předem,
prostřednictvím reprezentačního trenéra.
Cena za reprezentační výjezd: cca 13.700,- Kč
(přesná částka bude určena cenou za dopravu a není v ní zahrnuto pojištění, startovné a
reprezentační oblečení)
Konkrétní informace o platbách, Vám budou zaslány po přihlášení.
Přihlaste se nejpozději do 15.9. 2017 u reprezentačního trenéra na tel: 603 593 719, e-mail:
petr.kotik@svazkickboxu.cz
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Odkaz na web MS WTKA 2017:
http://www.unifiedworldchampionships.com/en/
Závodní kategorie na mistrovství světa:
http://www.unifiedworldchampionships.com/en/categories/
Revers ke stažení pro závodníky v polokontaktních disciplínách:
http://www.unifiedworldchampionships.com/wpcontent/uploads/2017/01/Light_Contact__For
ms_Specialties_Responnsibility_Forms_2017.pdf
Revers ke stažení pro závodníky v plnokontaktních disciplínách:
http://www.unifiedworldchampionships.com/wpcontent/uploads/2017/01/Full_Contact_Speci
alties_Responsability_Form_2017.pdf
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