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Nominační kritéria pro ME juniorských párů 2018 v
Opatiji
V roce 2018 je hlavním turnajem reprezentace v kategorii juniorů Mistrovství Evropy párů
v kategoriích U26, U21, U16, U13 a U26W (ženy) a U26 MIX (smíšené páry), které se koná od 11. do
15. července 2018 v Opatiji, Chorvatsko.
Ve dnech 11. - 12. července se koná dvoudenní turnaj smíšených párů, které nejsou omezeny
věkem. Účastnit se může neomezený počet párů z každé země, oba hráči však musí reprezentovat
stejnou zemi.
Ve dnech 13. – 15. července se koná třídenní turnaj párů ve všech 5 kategoriích. Platí stejné
podmínky jako pro MIX.
Informace o soutěži jsou k nalezení na stránce ČBS či stránce EBL.
ČBS v tomto roce podpoří všechny páry, které splní základní podmínky účasti na ME a to ve výši
stanovené níže. Výbor ČBS tímto vyzývá všechny zájemce o účast na ME juniorských párů, aby ve
lhůtě do 30. 4. 2018 zasílali na ucbs@seznam.cz přihlášku celého páru, která bude obsahovat:
➢
➢
➢

Jméno a příjmení obou účastníků
Kategorii/e, ve které má pár zájem reprezentovat
Seznam turnajů, kterých se hráči zúčastnili nebo se plánují zúčastnit v roce 2017 a první v
polovině roku 2018

Základní podmínky pro získání podpory ČBS je splnění všech následujících podmínek:
➢
➢
➢
➢

oba hráči mají zaplacené soutěžní členství v ČBS pro sezonu 2018;
oba hráči se aktivně účastní juniorských turnajů, soustředění a tréninků;
oba hráči plní úkoly zadané kapitánem reprezentace;
oba hráči podepsali kodex reprezentanta;
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Příspěvek ČBS
ČBS přispěje na účast českých hráčů, na základě žádosti MŠMT v programu REPRE, částkou do
výše 120 400 Kč a to na:
➢
➢
➢

Příspěvek na dopravu ve výši maximálně 18 900 Kč
Příspěvek na ubytování a stravu v maximální výši 1 200 Kč na den a hráče. Maximální
počet dní je 5 na hráče, celkem se tedy jedná maximálně o 76 800 Kč.
Startovné do soutěže v maximální výši 24 700 Kč

Doprava
Doprava se bude řešit hromadně buď auty nebo v ideálním případě autobusem či mikrobusem
v závislosti na počtu účastníků.
Ubytování a strava
Ubytování i strava se budou řešit hromadně pro všechny účastníky ve spolupráci s organizátory
soutěže. V případě zájmu o vlastní ubytování a stravu informujte výbor ČBS při přihlášení párů.
V takovém případě se však ČBS nebude podílet na nákladech bez řádných dokladů a v pouze
v poměrové výši oproti ostatním účastníkům.
Startovné do soutěže
Startovné do soutěže je 50 EUR na pár a 1 den, čili 100 EUR na turnaj MIXů a 150 EUR na turnaj párů
v kategorii U26, U21 a U26W. V kategoriích U16 a U13 se neplatí žádné vklady do soutěže.
Startovné do soutěže bude proplaceno pouze dvěma párům v kategorii U26, U21 a U26 MIX.
V kategorii U26W se vklad proplatí pouze jednomu páru. V případě, že se v některé z kategorií
přihlásí méně párů, proplatí se vklad páru v jiné kategorii, kde je zájem o účast vyšší.
Výběr párů, které budou mít proplaceny vklady do soutěže, je výhradně v pravomoci kapitánů
jednotlivých kategorií: U26 – Milan Macura, U21 – František Králík. Pro U26 MIX a U26W rozhodnou
kapitáni všech reprezentací většinovým hlasem (navíc kapitán U16 a U13 Jaroslav Hájek).
Vydal výbor ČBS (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: Erik Klemš)
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