
 

 

 

  

V Praze dne 3. 8. 2021 

  

INFORMACE K MU U18 V BRNĚ 

 

Termín konání:  14. 08. 2021     Místo: Brno, Česká republika 

Zúčastněné země:  ČR-Maďarsko-Slovensko-Polsko 

Vedoucí výpravy:  Jan Koutník    Vedoucí týmu: Tomáš Purman 

Odjezd:   pátek 13. 08. 2021    Návrat: 14. 08. 2021 ve večerních hodinách 

Doprava:  autobusem z Prahy pro závodníky z krajů: Ústecký, Karlovarský, Liberecký, 

Plzeňský, Jihočeský, Středočeský a Praha. Závodníci z kraje Vysočina po předchozí 

domluvě s Tomášem Purmanem. 

Sraz Praha: Děkanská vinice I 987/5, Praha 4 – Nusle (před sportovní halou) v 11:00 hodin.  

Sraz Brno: závodníci z ostatních krajů do 16:00 hodin na stadioně VSK UNI Brno, 

Heindrichova 894/24, Brno.    

Vybavení:  závodníci startují v reprezentačních dresech a vybavení NIKE s potiskem partnera 

ČAS. Závodníci a doprovod budou vybaveni v Brně. 

Cestovné:  náhrada prokázaných jízdních výdajů bude proplacena závodníkům a členům 

realizačního týmu z místa trvalého bydliště do místa srazu dle Směrnice ČAS o cestovních náhradách 

10/2020, část II., čl. 6. Při použití autobusové nebo vlakové dopravy bude náhrada prokázaných 

jízdních výdajů proplacena ve výši podle předložené jízdenky (ve vytištěné podobě, na elektronickou 

jízdenku a později odevzdané jízdenky nebude brán zřetel), kterou fyzicky odevzdáte s vyplněným 

cestovním příkazem technickému vedoucímu výpravy. Při použití vlastního motorového vozidla bude 

náhrada prokázaných jízdních výdajů proplacena podle počtu kilometrů dle ceníku jízdného ČD ve 

výši základního jízdného 2. třída. Po schválení je nominovaným členům realizačního týmu možné 

proplatit náhradu prokázaných jízdních výdajů ve výši 4,40 Kč za 1 km. Úhrada bude provedena 

bankovním převodem na účet uvedený na cestovním příkazu.  



 

 

 

 

 

Podmínkou účasti na reprezentační akci je :  

➔ platný certifikát I Run Clean 

➔ doložení negativního výsledku antigenního testu ne staršího 72 hodin před zahájením akce 

(odběr ve středu po 10.00 hodině).  

Certifikát o absolvovaném testu s negativním výsledkem pošlete do čtvrtka 12. 8. 2021,  

do 20:00 hodin na email tbrazdova@atletika.cz . 

 

Konec závodu:  v sobotu 14. 08. 2021 cca v 16:00 hodin. Dřívější odjezd domů není možný.  

Všichni závodníci a doprovod musí setrvat na stadionu do slavnostního zakončení! 

 

Omluvy:  pouze z vážných důvodů. Neprodleně nahlásit Tomáši Purmanovi, mob.: 725 112 568. 

  

 

https://www.irunclean.org/Home/Cultures
mailto:tbrazdova@atletika.cz

