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Mistrovství České republiky mladších a starších žáků 2009 / 2010 

 
Konkurs na pořadatele semifinálových turnajů nadstavbové části MČR mladších a starších žáků  

 
 

KM ČMSHb vyhlašuje konkurs na pořadatele semifinálových a finálových turnajů nadstavbové části MČR MŽ a SŽ. 
 
Termíny konání semifinálových skupin:  
 
kategorie mladší žáci 15. – 16. května 2010, 3 skupiny 
kategorie starší žáci 22. – 23. května 2009, 3 skupiny 
 
Požadavky na pořádající klub semifinálové skupiny: 
 
- určení schopné a důvěryhodné osoby vedoucího akce s přístupem k internetu a možností provádění 

fotodokumentace akce (požadováno průběžné zasílání výsledků) 
- hřiště standardních rozměrů (52 x 26 m +/- 2 m), minimálně s udělenou licencí typu B, v případě kategorie starší 

žáci lze využít k uspořádání i hokejovou halu o větších rozměrech hřiště.  
- zajištění celkem 5 šaten pro zúčastněné týmy a 1 pro delegované rozhodčí po celou dobu trvání semifinálové 

skupiny (bez stěhování během dne!!) v areálu nebo maximálně do 200 m od areálu 
- postavení pořádajícího týmu na předních příčkách MČR.  
- úhrada nájemného areálu a části nákladů na rozhodčí (60% celkové částky) 
- zajištění a odměnění proškolených zapisovatelů, časoměřičů utkání s licencí KR ČMSHb 
- zajištění nabídky ubytování pro účastníky SF skupiny v běžné cenové relaci (max. do Kč 300,-/osoba a noc) 
- ostatní běžné náležitosti dle Soutěžního řádu hokejbalu (teplá sprcha, WC apod.)  
 
Forma odeslání přihlášky do konkursu: 
 
- písemně na adresu KM ČMSHb, Falta Přemysl, Jahodnická 85, 198 00 Praha 9 
- v přihlášce musí být řádně uvedené požadované náležitosti (jméno vedoucího akce, případně hlavního pořadatele, 

rozměry hřiště, adresa areálu a kategorie, ve které máte zájem semifinálové kolo pořádat) 
 
Uzávěrka přihlášek do konkursu: 
 
15. dubna 2010 
 
 
 
 
 


