Český volejbalový svaz
Sportovně-technická komise
Zátopkova 100/2 - PS 40, 160 17 Praha 6 - Břevnov

V ýb ěrov é říze ní ČVS
STK ČVS vyhlašuje v souladu s Rozpisem mistrovských soutěží ČVS dospělých a mládeže
2022/23 výběrové řízení na uspořádání

finálového turnaje extraligy kategorie U18 chlapců
v termínu 11. - 14. 5. 2023 zejména za níže uvedených podmínek.
a) Pověřený pořadatel musí zajistit:
▪ organizační a sportovně-technické uspořádání turnaje ve stanoveném termínu,
▪ 2 hřiště ve sportovních halách/tělocvičnách odpovídající řádným rozměrům
pro mistrovské soutěže ČVS (kategorie min. CVS-2 (viz Příloha č. 26 Rozpisu), druhé
hřiště pouze na čt + pá) s vymezeným prostorem pro diváky v souladu s povinnostmi
pořadatele utkání mistrovské soutěže EX-U18M a zajištění míčů dle předpisu pro EXU18M,
▪ šatny pro družstva a rozhodčí,
▪ ubytování pro 8 družstev (max. 19 osob na družstvo) a pro sbor rozhodčích delegovaný
KR ČVS,
▪ nabídku obědů pro družstva v místě pořádání akce,
▪ občerstvení minimálně formou bufetu po celou dobu turnaje,
▪ závěrečné vyhlášení výsledků turnaje (celé soutěže) vč. vyhlášení nejlepších hráčů
dle Přílohy č. 17 Rozpisu,
▪ informační servis - průběžnou aktualizaci výsledků,
▪ internetové připojení pro VOLEJ.TV + DATA VOLLEY (ve spolupráci s ČVS),
▪ DATA VOLLEY (ve spolupráci s ČVS),
▪ spolupráci s tiskovým mluvčím ČVS kvůli další medializaci akce.
b) Pověřený pořadatel hradí veškeré náklady na organizační a sportovně-technické
uspořádání turnaje (tzn. pronájmy hřišť vč. příslušenství sportovních hal/tělocvičen,
pořadatelský sbor) a na sbor rozhodčích.
c)

ČVS dle uzavřené smlouvy o „zajištění služeb“ při pořádání této sportovní akce pro ČVS,
uhradí pořadateli na základě této smlouvy sjednanou odměnu ve výši přímých nákladů na
rozhodčí dle ve smlouvě dohodnutých podmínek a v souladu s rozpočtem ČVS. Případné
další nadstandardní požadavky budou hrazeny z prostředků ČVS.

d) Pořadatel umožní pověřenému orgánu ČVS kontrolu zajištění turnaje nejméně 7 dní před
zahájením akce.
e) ČVS finančně zabezpečí poháry, medaile, ceny za individuální ohodnocení a taraflex
na jedno hřiště.

Písemné přihlášky (uveďte zejména název haly a počet hřišť, název ubytovacího
a stravovacího zařízení a kontaktní spojení na odpovědnou osobu, zastupující právní subjekt
při dalším jednání) zašlete na adresu STK ČVS uvedenou v záhlaví, k rukám Ing. Ivana Ira.
Do výběrového řízení budou zařazeny přihlášky doručené 30. 9. 2022 !!!
Všichni zúčastnění budou o výsledku výběrového řízení (rozhodnutí Výboru ČVS) písemně
vyrozuměni. ČVS si vyhrazuje právo podmínky výběrového řízení změnit či výběrové řízení
zrušit, případně i odmítnout všechny předložené přihlášky.

Poznámka:
V případě, že se do výběrového řízení nikdo nepřihlásí, příp. nebude nikdo vybrán, finálový
turnaj uspořádá ČVS s tím, že náklady na pronájem sportovních hal budou rozúčtovány mezi
zúčastněná družstva.

