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VV ČAST vyzývá zájemce, aby podali své nabídky na uspořádání 
Mistrovství České republiky mládeže 2023. Nabídky přijímá sekretariát 
ČAST do 15. 11. 2022 na adrese ctta@cuscz.cz (v kopii na adrese: 
mladez@ping-pong.cz).  
 

VV ČAST hledá zájemce (budoucí spolupořadatele) nejvýznamnějších domácích jednorázových 

mistrovských akcí ve stolním tenise. Zájemci mohou být sportovní oddíly a kluby, které jsou řádnými 

členy ČAST nebo i jiné organizace (příp. obchodní společnosti), jejichž předmětem činnosti je 

organizování sportovních soutěží a mají s takovou činností prokazatelné zkušenosti. Předmětem 

spolupráce mezi ČAST a zájemcem o spolupořadatelství je kompletní (tedy především ekonomické a 

organizační) zajištění vybraných jednorázových mistrovských soutěží.  

Vybranými soutěžemi jsou:  

• M-ČR družstev mládeže U15 a U19 (16 stolů, 27. - 28. 5. 2023) 

• M-ČR jednotlivců U19 - juniorů 8 stolů, 20. - 21. 5. 2023)  

o 56 juniorů / 40 juniorek – systém vylučovací 

• M-ČR jednotlivců U13 - mladšího žactva (16 stolů, 7. - 8. 5. 2023)  

o 56 žáků / 40 žákyň – systém vylučovací 

• M-ČR jednotlivců U21 (16 stolů, 7. - 8. 5. 2023)  

o 16 mužů/16 žen 

MČR U13 a U21 se hrají dohromady na jednom místě na 16 stolech. 

 

Zájemci se vyzývají, aby se ve lhůtě do 15. 11. 2022 přihlásili se svými nabídkami, které musí 

obsahovat:  

• písemný návrh rozpočtu akce,  

• písemný popis hracích, stravovacích a ubytovacích podmínek (ve variantách levnější/dražší) pro 
hráče, rozhodčí a doprovod, případně zajištění dopravy,  

• písemný požadavek na zapůjčení sportovního materiálu z majetku ČAST,  

• připojení k internetu 20/20 Mb/s 

• minimálně 4 stoly na rozehrávání 

• zajištění pořadatelské a zdravotní služby v místě konání, občerstvení v hale a dalších služeb a 
povinností (parkování,…), které jsou uvedeny ve Standardech nebo které s akcí souvisí,  
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• další skutečnosti, které mohou přispět k přidělení spolupořadatelství (např. tribuna, počet 
šaten, místnosti pro organizátory a rozhodčí, call area, ozvučení, stream z 1. dne, PC, tiskárnu, 
věcné ceny pro vítěze (plus útěcha), apod.)  

 

VV ČAST ve spolupráci s KM a KR ČAST zajistí: 

• delegaci VR, ZVR a rozhodčích ke stolům 

• rozpis, propozice a časový plán akce 

• přihlášky nominovaných hráčů (družstev) a náhradníků 

• bezplatné zapůjčení sportovního materiálu dle písemného požadavku (viz výše) 

• sportovní trofeje a míčky 

 

VV ČAST uhradí náklady: 

• na činnost delegovaných rozhodčích 

• na přepravné sportovního materiálu do místa konání a zpět, případně i náklady na položení a 

demontáž sportovního povrchu 

• na sportovní trofeje a míčky 

• na živé internetové vysílání (live-stream) z finálového dne MČR jednotlivců 

 

VV ČAST bude při rozhodování o přidělení spolupořadatelství přihlížet především k:  

• navrhované výši finanční spoluúčasti ČAST na dané akci,  

• kvalitě sportovního prostředí,  

• kvalitě ubytování a stravování,  

• tradici a zkušenostem zájemce. 
 
 

Nabídky uchazečů budou směřovány na sekretariát ČAST elektronickou poštou na adresu 

ctta@cuscz.cz (v kopii na adresu: mladez@ping-pong.cz) nebo v písemné podobě řádnou poštou na 

adresu sekretariátu ČAST. 

  

         

16. 10. 2022 

 

     Libor Svoboda Petr Bohumský 

     člen KM ČAST  místopředseda ČAST 

 


