Slovenský stolnotenisový zväz, Černockého 6, 834 17 Bratislava
Vec:

Podmienky výberu organizátora stretnutia
kvalifikácie Majstrovstiev Európy v stolnom tenise

Slovenský stolnotenisový zväz vypisuje výberové konanie na zabezpečenie domácich
stolnotenisových dvojstretnutí kvalifikácie Majstrovstiev Európy družstiev 2019 :

27.3.2018
4.12.2018

Muži :

Ženy:

Slovensko – Ukrajina
Slovensko – Bielorusko

Slovensko – Belgicko
Slovensko – Bosna a Hercegovina

Predpokladaný začiatok stretnutí je o 18.00 hod.
SSTZ zabezpečí :
- vybavenie potrebnej korešpodencie s ETTU a hosťujúcim družstvom a športovej agendy
súvisiacej s konkrétnym stretnutím
- stolnotenisový materiál potrebný na stretnutie ( stoly, sieťky, ohrádky, rozhodcovské stolíky ,
počítadlá, košíky na uteráky, loptičky, vlajky, hymny )
- prepravu reprezentácie SR do miesta stretnutia
- delegovanie domácich rozhodcov na stretnutia a zabezpečenie agendy súvisiacej s účasťou
zahraničných rozhodcov
- úhrada 2-dňových pobytových nákladov ( ubytovanie ) pre družstvá Slovenska
a rozhodcov.
- úhradu odmien rozhodcom ( 2 dni ) v súlade s reglementom ETTU pre túto súťaž
- prepravu hosťujúcich družstiev z Bratislavy alebo Viedne (Schwechat) do dejiska stretnutia
a späť
- zvolanie tlačovej besedy pred dvojstretnutím
- dodanie reklamných panelov , resp. banerov
- po dohode so SSTZ si môže organizátor umiestniť na stretnutie aj vlastné reklamy, ktoré nie
sú v rozpore reklamnými záväzkami SSTZ, resp. predpismi ITTF a ETTU
- SSTZ zabezpečí propagáciu na web stránke SSTZ
Organizátor stretnutia sa zaväzuje zabezpečiť :
-

-

-

štandardné hracie podmienky na 2 stoly s hracím priestorom 18m x9m x 5 m (výška),
min. 14m x 7m x 5m (výška) s rovnomerným osvetlením s minimálnou intenzitou 800 LUX
a s hľadiskom s diváckou kapacitou pre min. 500 divákov, ozvučenie haly , mikrofón pre
rozhodcov a moderátora stretnutia
teplota v hale min. 18 st. Celzia
5 šatní ( 2 x muži, 2x ženy, rozhodcovia)
zabezpečenie certifikovanej podlahy ITTF – napr. Taraflex, Stag, JOOLA, atď. V prípade, že
lokálny organizátor nevie zabezpečiť v mieste konania stretnutí, je možné ju zapožičať zo
SSTZ
internetové pripojenie pre live scoring a streaming s minimálnou kapacitou UPLOUD 3
megabit/sek.
2 stoly na tréning, najlepšie priamo v hale, alebo v tom istom objekte,
zabezpečenie ubytovania pre všetky 4 družstvá, rozhodcov, pričom hosťujúce družstvá
štartujú na vlastné náklady ( ubytovanie). Predpokladaný počet osôb na dvojstretnutie je

-

cca 30 osôb (16 hráčov , 4 tréneri, 3 maséri, 5 rozhodcov, doprovod , organizátori). Cena
ubytovania musí byť vopred prekonzultovaná so sekretariátom SSTZ
ubytovanie pre hráčov by malo byť zabezpečené na úrovni min. trojhviezdičkového hotela
( v zmysle reglementu ETTU )
úhrada 2-dňových nákladov na stravu pre všetky družstvá a rozhodcov.
usporiadanie záverečnej večere pre cca 35 osôb
usporiadateľskú službu, propagáciu stretnutia ( plagát, bulletin ) , vytvorenie podmienok pre
prácu novinárov
prepravu stolnotenisového materiálu z Bratislavy , do dejiska stretnutia a späť
malé suveníry pre hosťujúce družstvo
v prípade záujmu je možné zabezpečiť prijatie u primátora resp. starostu pre vedenie výprav
lokálny organizátor zabezpečí propagáciu v mieste konania stretnutí
ustanoviť organizačný výbor na čele so zodpovednou osobou, ktorá bude priebežne
komunikovať so sekretariátom SSTZ
zabezpečiť miestnu dopravu pre zúčastnené družstvá z hotela do haly a späť - vrátane
tréningov

Ďalšie podrobnosti budú prekonzultované a upresnené už s konkrétnymi organizátormi.
SSTZ žiada záujemcov o usporiadanie niektorého z uvedených stretnutí , písomnú žiadosť zaslali na
sekretariát SSTZ v termíne najneskôr 2 mesiace pred termínom konania. V prípade záujmu viacerých
uchádzačov si VV SSTZ vyhradzuje právo rozhodnúť o mieste kvalifikačného stretnutia na základe
posúdenia všetkých predpokladov. SSTZ si vyhradzuje právo pre marcový termín nevybrať žiadneho
uchádzača o organizáciu a zorganizovať stretnutia v hale SSTZ.
Ďalšie informácie na sekretariáte SSTZ
Kontakt:
Ing.Anton Hamran
Email: sstz1@sstz.sk
Tel : 02 4488 4042

