ÚSEK VÝZNAMNÝCH AKCÍ NA ÚZEMÍ ČR
ČESKOMORAVSKÉHO SVAZU HOKEJBALU

Vedoucí úseku: Jiří Cícha, tel: +420 724 890 195, e-mail: cicha@hokejbal.cz
Korespondenční adresa: Skorotická 643/1, 400 01 Ústí nad Labem

POŽADAVKY ČMSHb NA ORGANIZACI
Kvalifikačního turnaje ELD 30.–31. 5. 2020
I.

Organizátoři turnaje

• Hlavním organizátorem Kvalifikačního turnaje ELD je ČMSHb.
• Místním organizátorem je pověřený klub, který jmenuje ředitele turnaje.

II. Povinnosti ředitele turnaje
• V průběhu příprav turnaje aktivně komunikovat s garantem akce z řad ČMSHb, včetně
včasného jmenování osob na příslušné pozice pro zajištění turnaje dle článku V.
• V průběhu konání turnaje aktivně komunikovat a spolupracovat s garantem akce z řad
ČMSHb, případně LK ČMSHb.
• Ředitel turnaje nesmí být současně členem realizačního týmu zúčastněného družstva, hlavním
pořadatelem, zapisovatelem, či časoměřičem.
• Přítomnost v místě akce po celou dobu konání.
• Dbát na bezproblémový a sportovní průběh turnaje, na dodržování časů začátků jednotlivých
utkání a na plnění stanovených úkolů všemi zúčastněnými.
• Nahlásit výsledky všech utkání řídícímu orgánu soutěže v den konání turnaje.
• Odeslat originály zápisů o utkání na adresu řídícího orgánu soutěže, tj. LK ČMSHb.

III. Zabezpečení vlastního turnaje
• Krytý zimní stadion, případně hokejbalová hala nebo hokejbalové hřiště minimálně licence C.
• 4 šatny pro účastníky + šatna pro rozhodčí + 1 místnost pro pomocné rozhodčí a organizátory
turnaje.
• Parkování pro zúčastněné týmy, rozhodčí a ostatní osoby, podílející se na organizaci turnaje.

IV. Hlavní organizátor turnaje zajistí
• Rozhodčí, včetně úhrady jejich nákladů (odměna za řízení a cestovní výdaje).
• On line přenosy z každého utkání.
• Mediální informace o akci (články na hokejbal.cz, FB, Twitteru a Instagramu). V případě
možnosti bude na akci přítomen redaktor ČMSHb.
• Zápisy o utkání.
• Míčky.
• Plakety pro nejlepší hráče turnaje (1 hráč z každého týmu – dle trenéra).
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V. Místní organizátor turnaje zajistí
• Nabídku možností ubytování a stravování pro zúčastněné týmy, rozhodčí a organizátory z řad
ČMSHb. Výběr ubytování a stravování, včetně objednání a úhrady, je plně v režii každého
zúčastněného klubu a ČMSHb.
• Internetové připojení v boxu časoměřičů a v místnosti pomocných rozhodčích a organizátorů.
• Fotodokumentaci z turnaje, obsahující minimálně 30 fotografií z každého dne konání akce.
• Doporučí stravu a ubytování pro tým hlavního organizátora, popř. redaktora ČMSHb.
• 1 hlavního pořadatele + min. 1 pomocného pořadatele.
• Zapisovatele + časoměřiče (tj. 2 osoby) na každé utkání.
• Zdravotnický dozor.

Jiří Cícha, v.r.
vedoucí ÚVA ČMSHb
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