VÝZVA KE SPOLUPOŘADATELSTVÍ M-ČR MUŽŮ A ŽEN a U-21 PRO ROKY 2020
A 2021
VV ČAST hledá zájemce, budoucího spolupořadatele, nejvýznamnější domácí jednorázové akce ve
stolním tenise. Zájemcem může být sportovní oddíl a klub, který je řádným členem ČAST nebo i jiná
organizace (příp. obchodní společnosti), jejíž předmětem činnosti je organizování sportovních soutěží
a má s takovou činností prokazatelné zkušenosti.
Předmětem spolupráce mezi ČAST a zájemcem o spolupořadatelství je uspořádání a organizační
zajištění MČR jednotlivců dospělých a U 21 pro roky 2020 a 2021.
Termíny konání:
M-ČR jednotlivců dospělých a U21 2020 (čtvrtek 27.2.2020 odpoledne – večer příprava haly, pátek neděle 28.2.-1.3.2020 3 hrací dny – přestupný rok).
M-ČR jednotlivců dospělých a U21 2021 (čtvrtek 4.3.2021 odpoledne – večer příprava haly, pátek neděle 5.3.-7.3.2021 3 hrací dny).
Zájemci se vyzývají, aby se ve lhůtě do 30.4.2019 přihlásili se svými písemnými nabídkami, které musí
obsahovat popis:








zajištění místa konání – sportovní hala - písemný popis hracích (popis hlavní haly a jejího
zázemí, tj. šatny, kanceláře, příp. učebny, tréninková místnost, tribuna)
– nutnost min. 16 stolů pro páteční kvalifikaci o velikosti hracího prostoru min. 6 x 10m a 12
stolů pro sobotní program o velikosti hracího prostoru min 6 x 12m)
- nutnost min. 6 stolů pro trénink o velikosti 5 x 10m
zajištění stravování a ubytování pro hráče, rozhodčí, zástupce ČAST a doprovod
zajištění pořadatelské a zdravotní služby
zajištění internetového připojení pro internetový přímý přenos minimální rychlost
16Mb/16Mb na sobotu a neděli
další skutečnosti, které mohou přispět k přidělení spolupořadatelství,
požadavek na výši spolufinancování ze strany ČAST nad rámec uvedeného níže.

VV ČAST bude při rozhodování o přidělení spolupořadatelství přihlížet především k :
 kvalitě sportovního prostředí,
 kvalitě ubytování a stravování,
 tradici a zkušenostem zájemce.
VV ČAST nabízí a uhradí:
 zapůjčení materiálu (stoly, síťky, ohrádky, míčky, sportovní povrch) zdarma; (pořadatel hradí
odvoz a vrácení ze skladu v Havířově)
 nabízí 25 – 50 % reklamních ohrádek v hracím prostoru dle dohody (zbývajících 50% Joola –
dodavatel hracího vybavení
 hradí ubytování a stravování reprezentantům, reprezentačním trenérům a funkcionářům za
podmínek dle dohody s pořadatelem
 hradí náklady na výrobu internetového přenosu na svazovém kanále You Tube
 náklady na ubytování a stravování a odměny rozhodčích včetně cestovného dle směrnic ČÁST
 případný příspěvek na úhradu části nákladů spojených s pořádáním dle individuální dohody.

Nabídky uchazečů budou směřovány na sekretariát ČAST elektronickou poštou na adresu
ctta@cuscz.cz a jan.brothanek@ping-pong.cz.

