STK ČBF vyhlašuje

Výběrové řízení pro pořadatelství Mistrovství ČR v basketbalu mladších žáků a
žákyň U14 (Final8) v roce 2022
TERMÍNY MČR V ROCE 2022:
KATEGORIE
MLADŠÍ ŽÁCI U14 (roč. 2008 a ml.)
MLADŠÍ ŽÁKYNĚ U14 (roč. 2008 a ml.)

TERMÍN
29. 4. – 1. 5. 2022
29. 4. – 1. 5. 2022

Podmínky účasti ve výběrovém řízení:
O pořadatelství se ucházejí subjekty registrované v ČBF.
Subjekt žádající o přidělení MČR (dále jen "pořadatel“) garantuje zajištění turnaje pro 8
družstev v jedné hale v průběhu 3 dnů:
pátek 4 zápasy - sobota 4 zápasy – neděle 4 zápasy dle rozpisu:
Pořad zápasů MČR:
1. den: 1A-4B, 2B-3A, 2A-3B, 1B-4A,
2. den: poražený 1A/4B – 2B/3A, poražený 2A/3B – 1B/4A, vítěz 1A/4B – 2B/3A, vítěz 2A/3B –
1B/4A
3. den: zápasy o 7., 5., 3. místo, finále
Pořadatel garantuje zajištění ubytování družstev - minimálně na úrovni domova mládeže nebo
podobného ubytovacího zařízení. Ubytování ve třídách nebo v tělocvičně je možné jen se
souhlasem zúčastněných družstev. Pořadatel uvede v přihlášce předběžnou cenu ubytování
/za 1 lůžko/.
Pořadatel garantuje zajištění stravování družstev - minimálně na úrovni školní jídelny po celou
dobu turnaje - tedy v rozsahu pátek večeře - neděle oběd.
Pořadatel uvede v přihlášce cenu jednotlivých jídel, případně celé denní penze nebo
stravování po dobu turnaje.
Pořadatel uvede, zda jsou v ceně zahrnuty nápoje a v jakém rozsahu.
Pořadatel má k dispozici jednu halu o minimálních rozměrech 28x15 m s tribunou pro
minimálně 100 diváků.

V hale je elektrická časomíra a měření 24 vteřin podle Pravidel basketbalu.
K dispozici jsou nejméně 4 šatny a příslušné sociální vybavení, šatna pro rozhodčí a místnost
pro administrativu řídící komise MČR.
Pořadatel může uvést v přihlášce další údaje, které považuje za vhodné a které mohou přiblížit
podmínky, za jakých bude turnaj zorganizován - doprovodný program, možnost regenerace
apod. (viz. přiložený dotazník).
Pořadatel uvede v přihlášce kontaktní údaje organizačního pracovníka, se kterým bude vedena
korespondence včetně e-mailové adresy.
Pořadatel uvede v přihlášce odpovědnou osobu - ředitele turnaje, který zodpovídá za dodržení
údajů uvedených v přihlášce a průběh turnaje a je členem řídící komise turnaje.
Pořadatel zašle uvedené podklady na adresu:
Lukáš Rovenský, Dock in One, Voctářova 2449/5, 180 00 Praha 8
nejpozději do 6. 12 2021.
Adresa pro elektronické poslání kopie přihlášky se základními údaji: lrovensky@cz.basketball
Na neúplné, nedostatečně vyplněné nebo pozdě zaslané přihlášky nebude brán zřetel.
Řídící soutěží provede výběr pořadatelů do 14. 12. 2021 a sdělí všem zájemcům výsledek
výběrového řízení.
Hospodářské podmínky uspořádání turnaje:




Družstva startují na turnajích na vlastní náklady.
Pro družstva zajišťuje pořadatel noclehy na základě požadavku uplatněného předběžně
nejpozději 12 dnů předem.
Pro delegované činovníky (hlavní rozhodčí, delegáti VV ČABR a KBDM a 5 rozhodčích)
zajišťuje pořadatel noclehy automaticky na dvě noci.

ČBF poskytne každému pořadateli dotaci ve výši 20.000,- Kč (v případě, že pořadatelem bude
účastník, bude dotace krácena o 5.000,- Kč) na technické zabezpečení akce (pronájem,
rozhodčí u stolku, propagace, zdravotnické zabezpečení apod.) na základě Dohody o
uspořádání akce. Současně uhradí náklady delegovaných činovníků ve skutečné výši.
Medaile pro první tři družstva v počtu 18 ks na jedno družstvo dodá ČBF.

Pořadatel garantuje zajištění 3 pohárů s uvedením názvu turnaje a umístěním pro první tři
družstva a minimálně pět cen pro nejlepší jednotlivce.
Při výběru pořadatelů bude přednostně přihlíženo k výši nákladů pro zúčastněná družstva.

Martin Jakeš
předseda STK ČBF

