
OPĚT      OPEN KARATE WORLD CUP 
         turnaj ve Švédsku 
     25.6. - 30.6.2008 2007  
                v ESLOV 

                       žáci- dorost- junioři- senioři -veteráni 
 
Doprava:  Luxusní zájezdový autobus s občerstvením, TV 
   Přeprava zaoceánskou lodí  Německo –Švédsko 
 
Vedoucí výjezdu: Bc. Josef RAJCHERT   
 
Ubytování:  Ve sportovní hale – vlastní spací pytel , vlastní strava 

K dispozici sprchy a možnost drobného vaření, jako vždy. 
 
Odjezd:   Z Ústí nad Labem ve středu dne 25.6.2008 v 18,00 
   Od Krajského soudu v Ústí nad Labem 
   -pěšky cca 10 min.přes most nad řekou východ z nádraží směr vpravo  . 
   Přejezd přes SRN, trajektem do Treleborgu, 

zastávka v Malmo,koupání v Aqua centru, prohlídka města. 
Přeprava do místa konání turnaje  
26.6. –  prohlídka města, ubytování kontrola registrace/ 14,00-19,00/. 

                                Včasné přihlášky / do 10.6.08 /    za vás zaregistrujeme!                               
Místo konání :  Hala Norrevang sport Hall   
Turnaj:   27. 6.soutěž 

28. 6. soutěž 
29. 6. soutěž dle propozic turnaje .Kategorie  najdete na www.shotokan.nu  
(po poslední kategorii v neděli  odjezd) 

Příjezd zpět :  30. 6.2008 v dopoledních hodinách k budově Krajského soudu  
 
Upozornění: Závodníci kategorie do 18 let jedou s vlastním vedoucím skupiny 

nedohodnou-li se s vedoucím výjezdu jinak! 
Kategorie  :  viz příloha , nebo ww.karate-rajchert.cz,  

popřípadě originál na  na www.shotokan.nu  
 
Startovné:  15,-EURO   jednotlivec, 60,- EURO tým. 
   Hradí se na místě (bude vybráno při odjezdu) 
   Úhrada ubytování : 3,- Euro /den,  tj. + 9 Euro ke startovnému. 
Cena zájezdu:    2.200,- včetně pojištění, průjezdních poplatků, lodního lístku,atd. 
                                     Zajistěte si místo již nyní ,nevratnou zálohou ve výši 500,-!! 
 
Přihlášky :           Jméno- aktuální věk na turnaji  – kategorie - disciplína  

           zasílejte současně s potvrzením o zaplacení poplatku na adresu  
          SPORT UNION , Ve Smyčce 7 , 400 11 Ústí nad Labem  
          Nebo fax 47 271 4358, info@karate-rajchert.cz  do 20.5.2008! 

Úhradu realizujte poštou , nebo na účet klubu č.u.ČSOB 183092154 / 0300 
                         POKYNY – stejná výbava jako v loňském roce. 
                                   Všechny dotazy a informace na tel:602 421 764 ,47 271 4358,47 277 01 01, 

http://www.shotokan.nu
mailto:info@karate-rajchert.cz

