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POŽADAVKY ČMSHb NA POŘADATELE 
Turnaj (hrací den) MČR žen 2015-2016 

   

Turnaj (hrací den) MČR žen 2015-2016: kluby     

 
Hlavní pořadatel: 
Hlavním pořadatelem MČR žen 2015/2016 je ČMSHb. Místním organizátorem je pověřený klub, který stanoví 
ředitele turnaje (hracího dne) nejpozději do 30.9.2015.   

 
 
Zabezpečení vlastního turnaje: 

 Hokejbalový stadion s min. licencí C ČMSHb (popřípadě ZS), zajištění min. 4 šaten + šatna rozhodčích 
 Ředitel turnaje (nesmí být současně hráčkou nebo členem realizačního týmu zúčastněných celků) 
 1x hlavní pořadatel + min. jeden pomocný pořadatel 
 Zapisovatel a časoměřič (tj. 2 osoby) na každé utkání 
 zápisy o utkání 

 
Zabezpečení pro týmy: 

 V případě zájmu na turnaji (hracím dni) startujících celků je pořadatel povinen doporučit celkům ubytování a stravování 

 
Pořadatel zajistí úhradu: 
Pořadatel zajistí úhradu veškerých nákladů spojených s organizací turnaje (hracího dne):  

 pronájem sportoviště  
 časoměřič a zapisovatel  
 zápisy o utkání 
 ostatní náklady 

 
Zajištění ze strany ČMSHb: 

 Úhrada náhrad a cestovních výdajů rozhodčích 

 
Povinnosti ředitele turnaje: 

 Přítomnost v místě konání akce po celou dobu konání 
 Nahlášení výsledků všech utkání řídícímu orgánu soutěže v den konání turnaje (hracího dne) 
 Odeslat originály zápisů o utkání na adresu řídícího orgánu soutěže 
 Odeslat originály potvrzení rozhodčích na adresu řídícího orgánu soutěže 
 Odeslat elektronickou cestou minimálně 3 fotografie z turnaje na adresu řídícího orgánu soutěže 
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