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Pořad

Podpis zapisovatele: Podpis hl. rozhodčího:

lhned po skončení soutěže pošle pořadatel tabulku v el. podobě na adresu:
kalous@czechiudo.cz

V nejbliŽším pracovním dni zašle pořadatel celou dokumentaci na adresu:
Roman Kalous
Maškova 31 8
344 01 Domažlice

V případě' Že tak pořadatel kola neučiní, bude sankcionován dle platných ekonomických směrnic ČSJu.
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