V Praze dne 20. 9. 2014

NOMINAČNÍ DOPIS NA MU15 VE SLOVINSKU
Jméno, disciplína:

Český atletický svaz Vás nominuje na MEZISTÁTNÍ UTKÁNÍ
MU se zúčastní družstva CZE – CRO – HUN – SLO - SVK
Datum konání:

27. září 2014

Místo konání:

Slovinsko, Maribor

Doprava:

nominovaných závodníků a trenérů z Prahy, Středočeského, Plzeňského,
Karlovarského, Královehradeckého, Jihočeského, Libereckého a Ústeckého
kraje autobusem od sekretariátu Českého atletického svazu, Diskařská 100,
Praha 6 -Strahov (tribuna stadionu Přátelství).
Sraz v pátek 26. 9. 2014 v 6:30 hod.
-

nominovaných závodníků a trenérů z Olomouckého a
Moravskoslezského kraje zajištěna autobusem:
z Ostravy Vítkovic – sraz na stadionu SSK Vítkovice v pátek 26. 9. 2014
v 7:30 hodin
z Olomouce – u budovy hlavní pošty u hlavního nádraží ČD
v pátek 26. 9. 2014 v 8:45 hodin

-

nominovaných závodníků a trenérů z Vysočiny, Jihomoravského,
Pardubického kraje a Zlínského kraje zajištěna autobusem z Brna od
Městských lázní, Kopečná ulice.
Sraz v pátek 26. 9. 2014 v 9:45 hodin
V případě zájmu o změnu nástupního místa (viz výše), žádáme o sdělení této
informace do středy 24. 9. 2014 na + 420 725 112 568 – T.Purman

Ubytování:

Dijaški dom drava Maribor, Smetanova ulica 67, 2000 Maribor, Slovinsko

Konec závodů:

v sobotu 27. 9. 2014 v 16:00. Dřívější odjezd domů není možný. Všichni
závodníci musí zůstat na stadionu na vyhlášení!
Předpokládaný návrat:
příjezd - do Prahy v neděli cca 01:00 hodin
příjezd - do Brna v sobotu cca 23:00 hodin
příjezd - do Olomouce v sobotu cca 24.00 hodin
příjezd - do Ostravy - Vítkovic v neděli cca 01:30 hodin

Cestovné:

cestovné bude proplaceno z místa trvalého bydliště do místa srazu dle Směrnice ČAS
1/2014, část II., čl. 6.
Při použití autobusové nebo vlakové dopravy bude jízdné uhrazeno v prokázané výši
(dle předložených jízdenek, závodníci využijí dostupných slev veřejné hromadné
dopravy).
Při použití osobního motorového vozidla bude náhrada vyplacena podle počtu
kilometrů:
 trenérům podle ceníku jízdného ČD ve výši obyčejného jízdného 2.třída;
 závodníkům podle ceníku jízdného ČD ve výši zvláštního jízdného - žáci 15-26
let, 2.třída.

Vybavení:

závodníci obdrží reprezentační dres, dále jim bude zapůjčena tepláková souprava.

Omluvy:

pouze z vážných důvodů, neprodleně nahlásit na sekretariát ČAS, tel. +420
725 112 568, email: tpurman@atletika.cz, nejpozději do středy 24. 9. 2014!

Pojištění:

všichni nominovaní závodníci a trenéři mají zřízené pojištění od ČAS!

Časový pořad:

zveřejněn na webu ČAS. Sledujte webové stránky ČAS!

Důležité:

s sebou občanský průkaz nebo pas! (bude vyžadován při nástupu do autobusu)
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ředitel ČAS
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asistent šéftrenéra ČAS

Tomáš Dvořák
šéftrenér ČAS

