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A.

KRITÉRIA PRO PŘIDĚLENÍ POŘADATELSTVÍ PLAY OFF EXTRALIGY A BARÁŽÍ SOUTĚŽÍ DRUŽSTEV
DOSPĚLÝCH

Základní kritéria jsou:
a) Pronájem sportoviště po dobu konání akce a to v rozsahu alespoň 5 squashových kurtů v jednom centru,
prostor pro umístění zavazadel účastníků akce, prostor pro občerstvení po dobu konání akce
b) Všechny squashové kurty s platným certifikátem ČASQ
c) Všechny squashové kurty budou po celou dobu rezervovány výhradně pro potřeby této akce
d) Dostatečný prostor pro diváky
e) Bezplatné občerstvení hráčů formou studené kuchyně, ovoce
f)
Materiálně technické podmínky pro organizační pracovníky a hlavního rozhodčího ČASQ (včetně stravování
v rozsahu jako hráči) vč. internetového připojení a to v obvyklém rozsahu vč. ozvučení.
g) Materiálně technické podmínky pro rozhodčí v obvyklém rozsahu (psací potřeby, včetně stravování v rozsahu
jako hráči)
h) Úklid prostor po dobu konání akce
i)
Pořadatelskou službu v místě squashových kurtů po dobu konání v počtu nejméně dvou osob
j)
Zdravotnickou službu po celou dobu konání akce
k) Ceny pro družstva v play off extraligy minimálně v rozsahu:

poháry pro družstva na 1.-3. místě ve všech kategoriích

věcné ceny od sponzorů
l)
Nabídka ubytování pro účastníky v přijatelné vzdálenosti od místa konání akce
m) Poskytnout ČASQ reklamní plochy v rozsahu:

1/2 tinboardu ve „finálovém kurtu” (kurt, na kterém se hrají zápasy, semifinále a finále)

1/2 plochy nad horní čárou kurtu u „finálového kurtu”

3 panely o rozměrech maximálně 1 x 3m v prostorách, kde probíhá soutěž

před kurty na podlahu umístit až 6 reklamních panelů, každý do výše 40 cm a délky do 1 m

v prostorách centra umístit až šest reklamních panelů typu roll up o rozměru cca 2 x 1m

1/5 reklamní plochy v propozicích a dalších tiskovinách vydávaných v souvislosti s akcí.

vyčlenění 2 ploch pro umístění reklamních bannerů s prezentací, a to v celkové velikosti pro obě plochy ne
větší než 5 m2, tyto reklamní plochy se zavazuje vymezit shodně při vstupu do areálu a v prostoru podia
při vyhlašování výsledků

umožnit prezentaci partnerů formou roznášky či stolního výdeje jejich reklamních tiskovin či předmětů
n) Přenechat pro potřeby zadavatele bezplatně reprezentativní místa v prostoru pro diváky v rozsahu 8 míst na
semifinálové a finálové zápasy.
o) Vypracovat propozice akce v souladu se „Soutěžním a klasifikačním řádem ČASQ“
p) Zajistit turnajový výbor a při jeho výběru respektovat „Soutěžní a klasifikační řád ČASQ“ a dbát na náležitou
kvalifikaci osob do turnajového výboru nominovaných
q) Zajistit závěrečný ceremoniál
Nadstandardní kritéria jsou:
a) Zajištění pořádání akce na celoskleněném kurtu
b) Live internetový přenos
c) Tribuna nebo mobilní tribuna alespoň před centrálním kurtem
d) Propagaci akce ve veřejných sdělovacích prostředcích – televize, tisk
Povinnosti ČASQ jsou:
a) Dodat nejméně jednoho organizačního pracovníka pro zajištění průběhu turnaje (dodržení časového
harmonogramu, pořadí zápasů, zapisování výsledků apod.).
b) Předat podklady pro realizaci akce (podklady pro přípravu losování, reklamní materiály, seznam svých
reklamních partnerů, tiskoviny pro záznam výsledky tzv. pavouky),
c) Zajistit zveřejnění propozic akce vydaných obstaravatelem na webových stránkách způsobem obvyklým,
d) Zajistit přijímání přihlášek hráčů, kteří budou dle aktuálního umístění na žebříčku oprávněni na akci startovat
v dostatečném časovém předstihu zejména s ohledem na losování
e) Zajistit losování „turnajového pavouka“ akce a toto losování předat obstaravateli dle předpisů a řádů ČASQ
f)
Zajistit putovní poháry pro vítěze extraligových soutěží a medaile pro hráče družstev na 1.–3. místě
g) V případě potřeby zajistit přepravu účastníků mezi hracími centry
h) Zajistit hrací míče pro pořádání akce v rozsahu dle předpisu ČASQ
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B.

KRITÉRIA PRO PŘIDĚLENÍ POŘADATELSTVÍ MISTROVSTVÍ ČR JUNIORŮ DRUŽSTEV U15 A U19

Základní kritéria jsou:
a) Pronájem sportoviště po dobu konání akce a to v rozsahu alespoň 5 squashových kurtů v jednom centru,
prostor pro umístění zavazadel účastníků akce, prostor pro občerstvení po dobu konání akce
b) Všechny squashové kurty s platným certifikátem ČASQ
c) Všechny squashové kurty budou po celou dobu rezervovány výhradně pro potřeby této akce.
d) Dostatečný prostor pro diváky
e) Bezplatné občerstvení hráčů formou studené kuchyně, ovoce
f)
Materiálně technické podmínky pro organizační pracovníky ČASQ vč. internetového připojení a to v obvyklém
rozsahu vč. ozvučení.
g) Materiálně technické podmínky pro rozhodčí v obvyklém rozsahu (psací potřeby, občerstvení v rozsahu jako
hráči)
h) Úklid prostor po dobu konání akce
i)
Pořadatelskou službu v místě squashových kurtů po dobu konání v počtu nejméně dvou osob
j)
Zdravotnickou službu po celou dobu konání akce
k) Ceny pro družstva a hráče minimálně v rozsahu:

poháry pro družstva na 1.-3. místě ve všech kategoriích

věcné ceny od sponzorů
l)
Poskytnout ČASQ reklamní plochy v rozsahu:

1/2 tinboardu ve „finálovém kurtu” (kurt, na kterém se hrají zápasy, semifinále a finále)

1/2 plochy nad horní čárou kurtu u „finálového kurtu”

3 panely o rozměrech maximálně 1 x 3m v prostorách, kde probíhá soutěž

před kurty na podlahu umístit až 6 reklamních panelů, každý do výše 40 cm a délky do 1 m

v prostorách centra umístit až šest reklamních panelů typu roll up o rozměru cca 2 x 1m

1/5 reklamní plochy v propozicích a dalších tiskovinách vydávaných v souvislosti s akcí.

vyčlenění 2 ploch pro umístění reklamních bannerů s prezentací, a to v celkové velikosti pro obě plochy ne
větší než 5 m2, tyto reklamní plochy se zavazuje vymezit shodně při vstupu do areálu a v prostoru podia
při vyhlašování výsledků

umožnit prezentaci partnerů formou roznášky či stolního výdeje jejich reklamních tiskovin či předmětů
m) Vypracovat propozice akce v souladu se „Soutěžním a klasifikačním řádem ČASQ“
n) Zajistit turnajový výbor a při jeho výběru respektovat „Soutěžní a klasifikační řád ČASQ“ a dbát na náležitou
kvalifikaci osob do turnajového výboru nominovaných
o) Zajistit závěrečný ceremoniál
p) Dodržovat všechna ustanovení řádů a předpisů ČASQ
Nadstandardní kritéria jsou:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

Live internetový přenos
Tribuna nebo mobilní tribuna alespoň před centrálním kurtem
Propagaci akce ve veřejných sdělovacích prostředcích – televize, tisk
Pamětní trička včetně potisku pro každého účastníka turnaje nebo jiný vhodný upomínkový předmět
Nabídka ubytování pro účastníky v přijatelné vzdálenosti od místa konání akce
Zkušenosti s pořadatelstvím

Povinnosti ČASQ jsou:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

Dodat nejméně jednoho organizačního pracovníka pro zajištění průběhu turnaje (dodržení časového
harmonogramu, pořadí zápasů, zapisování výsledků apod.).
Předat podklady pro realizaci akce (podklady pro přípravu losování, reklamní materiály, seznam svých
reklamních partnerů, tiskoviny pro záznam výsledky tzv. pavouky),
Zajistit zveřejnění propozic akce vydaných obstaravatelem na webových stránkách způsobem obvyklým,
Zajistit přijímání přihlášek hráčů, kteří budou dle aktuálního umístění na žebříčku oprávněni na akci startovat
v dostatečném časovém předstihu zejména s ohledem na losování
Zajistit losování „turnajového pavouka“ akce a toto losování předat obstaravateli dle předpisů a řádů ČASQ
Zajistit putovní poháry pro vítězná družstva všech kategorií a medaile pro hráče družstev na 1. – 3. místě
Zajistit hrací míče pro pořádání akce v rozsahu dle předpisu ČASQ
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C. KRITÉRIA PRO PŘIDĚLENÍ POŘADATELSTVÍ MISTROVSTVÍ ČR DOSPĚLÝCH A MASTERS
Základní kritéria jsou:
a) Pronájem sportoviště po dobu konání akce a to v rozsahu alespoň 5 squashových kurtů v jednom centru,
prostor pro umístění zavazadel účastníků akce, prostor pro vydávání stravy po dobu konání akce
b) Všechny squashové kurty s platným certifikátem ČASQ
c) Všechny squashové kurty budou po celou dobu rezervovány výhradně pro potřeby této akce.
d) Dostatečný prostor pro diváky
e) Materiálně technické podmínky pro organizační pracovníky a hlavního rozhodčího ČASQ (včetně stravování
v rozsahu jako hráči) vč. internetového připojení a to v obvyklém rozsahu
f)
Materiálně technické podmínky pro rozhodčí v obvyklém rozsahu (psací potřeby, včetně stravování v rozsahu
jako hráči)
g) Úklid prostor po dobu konání akce
h) Pořadatelskou službu v místě squashových kurtů po dobu konání v počtu nejméně dvou osob
i)
Zdravotnickou službu po celou dobu konání akce
j)
Pamětní trička včetně potisku pro každého účastníka turnaje nebo jiný vhodný upomínkový předmět
k) Ceny pro hráče minimálně v rozsahu:

věcné ceny od sponzorů
l)
Peněžité odměny pro hráče v kategorii mužů v minimální výši 40.000,-Kč a v kategorii žen v minimální výši
40.000,-Kč. Odměny budou rozděleny poměrově takto s tím, že se částky zaokrouhlují vždy na celé stokoruny
směrem dolů:

1. místo
40,00%

2. místo
25,00%

3. místo
15,00%

4. místo
10,00%

5. místo
3,75%

6. místo
2,50%

7. – 8. a 17. místo
1,25%
m) Poskytnout ČASQ reklamní plochy v rozsahu:

1/2 tinboardu ve „finálovém kurtu” (kurt, na kterém se hrají zápasy, semifinále a finále)

1/2 plochy nad horní čárou kurtu u „finálového kurtu”

3 panely o rozměrech maximálně 1 x 3m v prostorách, kde probíhá soutěž

před kurty na podlahu umístit až 6 reklamních panelů, každý do výše 40 cm a délky do 1 m

v prostorách centra umístit až šest reklamních panelů typu roll up o rozměru cca 2 x 1m

1/5 reklamní plochy v propozicích a dalších tiskovinách vydávaných v souvislosti s akcí.

vyčlenění 2 ploch pro umístění reklamních bannerů s prezentací, a to v celkové velikosti pro obě plochy ne
větší než 5 m2, tyto reklamní plochy se zavazuje vymezit shodně při vstupu do areálu a v prostoru podia
při vyhlašování výsledků

umožnit prezentaci partnerů formou roznášky či stolního výdeje jejich reklamních tiskovin či předmětů

prostoru na pamětních tričkách v dohodnutém rozsahu
n) Přenechat pro potřeby zadavatele bezplatně reprezentativní místa v prostoru pro diváky v rozsahu 8 míst na
semifinálové a finálové zápasy.
o) Vypracovat propozice akce v souladu se „Soutěžním a klasifikačním řádem ČASQ“
p) Zajistit turnajový výbor a při jeho výběru respektovat „Soutěžní a klasifikační řád ČASQ“ a dbát na náležitou
kvalifikaci osob do turnajového výboru nominovaných
q) Zajistit závěrečný ceremoniál
r) Dodržovat všechna ustanovení řádů a předpisů ČASQ
s) Live internetový přenos
t)
Tribuna nebo mobilní tribuna alespoň před centrálním kurtem pro minimálně 50 diváků
Nadstandardní kritéria jsou:
a) Zajištění pořádání akce na celoskleněném kurtu
b) Bezplatné stravování hráčů v místě konání, ovoce
c) Nabídka ubytování pro účastníky v přijatelné vzdálenosti od místa konání akce
d) Propagaci akce ve veřejných sdělovacích prostředcích – televize, tisk
e) Poháry pro hráče na 1.-3. místě ve všech kategoriích
f)
Zkušenosti s pořadatelstvím
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Povinnosti ČASQ jsou:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)

Dodat nejméně dva organizační pracovníky pro zajištění průběhu turnaje (dodržení časového harmonogramu,
pořadí zápasů, zapisování výsledků apod.).
Aktivně se podílet na závěrečném ceremoniálu a udílení cen osobní účastí členů VV ČASQ.
Předat podklady pro realizaci akce (podklady pro přípravu losování, reklamní materiály, seznam svých
reklamních partnerů, tiskoviny pro záznam výsledky tzv. pavouky),
Zajistit zveřejnění propozic akce vydaných obstaravatelem na webových stránkách způsobem obvyklým,
Zajistit přijímání přihlášek hráčů, kteří budou dle aktuálního umístění na žebříčku oprávněni na akci startovat
v dostatečném časovém předstihu zejména s ohledem na losování
Zajistit losování „turnajového pavouka“ akce a toto losování předat obstaravateli dle předpisů a řádů ČASQ
Zajistit medaile pro hráče na 1.-3. místě ve všech kategoriích
Zajistit hlavního rozhodčího po dobu konání akce
V případě potřeby zajistit přepravu účastníků mezi hracími centry
Zajistit hrací míče pro pořádání akce v rozsahu dle předpisu ČASQ
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D.

KRITÉRIA PRO PŘIDĚLENÍ POŘADATELSTVÍ MISTROVSTVÍ ČR U23

Základní kritéria jsou:
a) Pronájem sportoviště po dobu konání akce a to v rozsahu alespoň 5 squashových kurtů v jednom centru,
prostor pro umístění zavazadel účastníků akce, prostor pro vydávání stravy po dobu konání akce
b) Všechny squashové kurty s platným certifikátem ČASQ
c) Všechny squashové kurty budou po celou dobu rezervovány výhradně pro potřeby této akce.
d) Dostatečný prostor pro diváky
e) Bezplatné občerstvení hráčů formou studené kuchyně, ovoce
f)
Materiálně technické podmínky pro organizační pracovníky a hlavního rozhodčího ČASQ (včetně stravování
v rozsahu jako hráči) vč. internetového připojení a to v obvyklém rozsahu
g) Materiálně technické podmínky pro rozhodčí v obvyklém rozsahu (psací potřeby, včetně stravování v rozsahu
jako hráči)
h) Úklid prostor po dobu konání akce
i)
Pořadatelskou službu v místě squashových kurtů po dobu konání v počtu nejméně dvou osob
j)
Zdravotnickou službu po celou dobu konání akce
k) Ceny pro hráče minimálně v rozsahu:

věcné ceny od sponzorů
u) Peněžité odměny pro hráče v celkové minimální výši 6.000,-Kč pro každou kategorii. Odměny budou rozděleny
poměrově takto s tím, že se částky zaokrouhlují vždy na celé stokoruny směrem dolů:

1. místo
50,00%

2. místo
33,33%

3. místo
16,67%
l) Poskytnout ČASQ reklamní plochy v rozsahu:

1/2 tinboardu ve „finálovém kurtu” (kurt, na kterém se hrají zápasy, semifinále a finále)

1/2 plochy nad horní čárou kurtu u „finálového kurtu”

3 panely o rozměrech maximálně 1 x 3m v prostorách, kde probíhá soutěž

před kurty na podlahu umístit až 6 reklamních panelů, každý do výše 40 cm a délky do 1 m

v prostorách centra umístit až šest reklamních panelů typu roll up o rozměru cca 2 x 1m

1/5 reklamní plochy v propozicích a dalších tiskovinách vydávaných v souvislosti s akcí.

vyčlenění 2 ploch pro umístění reklamních bannerů s prezentací, a to v celkové velikosti pro obě plochy ne
větší než 5 m2, tyto reklamní plochy se zavazuje vymezit shodně při vstupu do areálu a v prostoru podia
při vyhlašování výsledků

umožnit prezentaci partnerů formou roznášky či stolního výdeje jejich reklamních tiskovin či předmětů

prostoru na pamětních tričkách v dohodnutém rozsahu
m) Přenechat pro potřeby zadavatele bezplatně reprezentativní místa v prostoru pro diváky v rozsahu 8 míst na
semifinálové a finálové zápasy.
n) Vypracovat propozice akce v souladu se „Soutěžním a klasifikačním řádem ČASQ“
o) Zajistit turnajový výbor a při jeho výběru respektovat „Soutěžní a klasifikační řád ČASQ“ a dbát na náležitou
kvalifikaci osob do turnajového výboru nominovaných
p) Zajistit závěrečný ceremoniál
q) Dodržovat všechna ustanovení řádů a předpisů ČASQ
Nadstandardní kritéria jsou:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)

Zajištění pořádání akce na celoskleněném kurtu
Live internetový přenos
Tribuna nebo mobilní tribuna alespoň před centrálním kurtem pro minimálně 50 diváků.
Propagaci akce ve veřejných sdělovacích prostředcích – televize, tisk
Doprovodný program pro účastníky
Pamětní trička včetně potisku pro každého účastníka turnaje nebo jiný vhodný upomínkový předmět
Poháry pro hráče na 1.-3. místě ve všech kategoriích
Nabídka ubytování pro účastníky v přijatelné vzdálenosti od místa konání akce
Zkušenosti s pořadatelstvím
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Povinnosti ČASQ jsou:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)

Dodat nejméně jednoho organizačního pracovníka pro zajištění průběhu turnaje (dodržení časového
harmonogramu, pořadí zápasů, zapisování výsledků apod.).
Aktivně se podílet na závěrečném ceremoniálu a udílení cen osobní účastí členů VV ČASQ.
Předat podklady pro realizaci akce (podklady pro přípravu losování, reklamní materiály, seznam svých
reklamních partnerů, tiskoviny pro záznam výsledky tzv. pavouky),
Zajistit zveřejnění propozic akce vydaných obstaravatelem na webových stránkách způsobem obvyklým,
Zajistit přijímání přihlášek hráčů, kteří budou dle aktuálního umístění na žebříčku oprávněni na akci startovat
v dostatečném časovém předstihu zejména s ohledem na losování
Zajistit losování „turnajového pavouka“ akce a toto losování předat obstaravateli dle předpisů a řádů ČASQ
Zajistit medaile pro hráče na 1.-3. místě ve všech kategoriích
Zajistit hlavního rozhodčího po dobu konání akce
V případě potřeby zajistit přepravu účastníků mezi hracími centry
Zajistit hrací míče pro pořádání akce v rozsahu dle předpisu ČASQ
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E.

KRITÉRIA PRO PŘIDĚLENÍ POŘADATELSTVÍ MISTROVSTVÍ ČR JUNIORŮ U11-19

Základní kritéria jsou:
a) Pronájem sportoviště po dobu konání akce a to v rozsahu alespoň 5 squashových kurtů v jednom centru, prostor
pro umístění zavazadel účastníků akce, prostor pro vydávání stravy po dobu konání akce
b) Všechny squashové kurty s platným certifikátem ČASQ
c) Všechny squashové kurty budou po celou dobu rezervovány výhradně pro potřeby této akce.
d) Dostatečný prostor pro diváky
e) Materiálně technické podmínky pro organizační pracovníky a hlavního rozhodčího ČASQ (včetně stravování) vč.
internetového připojení a to v obvyklém rozsahu
f) Materiálně technické podmínky pro rozhodčí v obvyklém rozsahu (psací potřeby, včetně)
g) Úklid prostor po dobu konání akce
h) Pořadatelskou službu v místě squashových kurtů po dobu konání v počtu nejméně dvou osob
i) Zdravotnickou službu po celou dobu konání akce
j) Pamětní trička včetně potisku pro každého účastníka turnaje nebo jiný vhodný upomínkový předmět
k) Ceny pro hráče minimálně v rozsahu:

věcné ceny od sponzorů
v) Peněžité odměny pro hráče v kategoriích U19 v celkové minimální výši 6.000,-Kč pro každou kategorii. Odměny
budou rozděleny poměrově takto s tím, že se částky zaokrouhlují vždy na celé stokoruny směrem dolů:

1. místo
50,00%

2. místo
33,33%

3. místo
16,67%
l) Poskytnout ČASQ reklamní plochy v rozsahu:

1/2 tinboardu ve „finálovém kurtu” (kurt, na kterém se hrají zápasy, semifinále a finále)

1/2 plochy nad horní čárou kurtu u „finálového kurtu”

3 panely o rozměrech maximálně 1 x 3m v prostorách, kde probíhá soutěž

před kurty na podlahu umístit až 6 reklamních panelů, každý do výše 40 cm a délky do 1 m

v prostorách centra umístit až šest reklamních panelů typu roll up o rozměru cca 2 x 1m

1/5 reklamní plochy v propozicích a dalších tiskovinách vydávaných v souvislosti s akcí.

vyčlenění 2 ploch pro umístění reklamních bannerů s prezentací, a to v celkové velikosti pro obě plochy ne
větší než 5 m2, tyto reklamní plochy se zavazuje vymezit shodně při vstupu do areálu a v prostoru podia
při vyhlašování výsledků

umožnit prezentaci partnerů formou roznášky či stolního výdeje jejich reklamních tiskovin či předmětů

prostoru na pamětních tričkách v dohodnutém rozsahu
m) Přenechat pro potřeby zadavatele bezplatně reprezentativní místa v prostoru pro diváky v rozsahu 8 míst na
semifinálové a finálové zápasy.
n) Vypracovat propozice akce v souladu se „Soutěžním a klasifikačním řádem ČASQ“
o) Zajistit turnajový výbor a při jeho výběru respektovat „Soutěžní a klasifikační řád ČASQ“ a dbát na náležitou
kvalifikaci osob do turnajového výboru nominovaných
p) Zajistit závěrečný ceremoniál
q) Dodržovat všechna ustanovení řádů a předpisů ČASQ
r) Live internetový přenos
s) Tribuna nebo mobilní tribuna alespoň před centrálním kurtem pro minimálně 50 diváků.
t) Zajištění občerstvení hráčů zdarma formou ovoce
Nadstandardní kritéria jsou:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

Zajištění pořádání akce na celoskleněném kurtu
Bezplatné stravování hráčů v místě konání, ovoce
Propagaci akce ve veřejných sdělovacích prostředcích – televize, tisk
Doprovodný program pro účastníky
Poháry pro hráče na 1.-3. místě ve všech kategoriích
Nabídka ubytování pro účastníky v přijatelné vzdálenosti od místa konání akce
Zkušenosti s pořadatelstvím
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Povinnosti ČASQ jsou:
a)

Dodat nejméně dva organizační pracovníky pro zajištění průběhu turnaje (dodržení časového harmonogramu,
pořadí zápasů, zapisování výsledků apod.).
b) Aktivně se podílet na závěrečném ceremoniálu a udílení cen osobní účastí členů VV ČASQ.
c) Předat podklady pro realizaci akce (podklady pro přípravu losování, reklamní materiály, seznam svých
reklamních partnerů, tiskoviny pro záznam výsledky tzv. pavouky),
d) Zajistit zveřejnění propozic akce vydaných obstaravatelem na webových stránkách způsobem obvyklým,
e) Zajistit přijímání přihlášek hráčů, kteří budou dle aktuálního umístění na žebříčku oprávněni na akci startovat
v dostatečném časovém předstihu zejména s ohledem na losování
f)
Zajistit losování „turnajového pavouka“ akce a toto losování předat obstaravateli dle předpisů a řádů ČASQ
g) Zajistit medaile pro hráče na 1.-3. místě ve všech kategoriích
h) Zajistit hlavního rozhodčího a rozhodčí po dobu konání akce
i)
V případě potřeby zajistit přepravu účastníků mezi hracími centry
j)
Zajistit hrací míče pro pořádání akce v rozsahu dle předpisu ČASQ
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F.

KRITÉRIA PRO PŘIDĚLENÍ POŘADATELSTVÍ MISTROVSTVÍ ČR VE ČTYŘHRÁCH

Základní kritéria jsou:
a) Pronájem sportoviště po dobu konání akce a to v rozsahu alespoň 2 squashových kurtů v jednom centru
splňujících kritéria pro squashovou čtyřhru, prostor pro umístění zavazadel účastníků akce, prostor pro
občerstvení po dobu konání akce
b) Všechny squashové kurty budou po celou dobu rezervovány výhradně pro potřeby této akce.
c) Bezplatné občerstvení hráčů formou studené kuchyně, ovoce
d) Materiálně technické podmínky pro organizační pracovníky ČASQ vč. internetového připojení a to v obvyklém
rozsahu vč. ozvučení.
e) Materiálně technické podmínky pro rozhodčí v obvyklém rozsahu (psací potřeby, občerstvení v rozsahu jako
hráči)
f)
Úklid prostor po dobu konání akce
g) Pořadatelskou službu v místě squashových kurtů po dobu konání v počtu nejméně dvou osob
h) Zdravotnickou službu po celou dobu konání akce
i)
Ceny pro hráče minimálně v rozsahu:

věcné ceny od sponzorů
j)
Nabídka ubytování pro účastníky v přijatelné vzdálenosti od místa konání akce
k) Poskytnout ČASQ reklamní plochy v rozsahu:

1/2 tinboardu ve „finálovém kurtu” (kurt, na kterém se hrají zápasy, semifinále a finále)

1/2 plochy nad horní čárou kurtu u „finálového kurtu”

3 panely o rozměrech maximálně 1 x 3m v prostorách, kde probíhá soutěž

před kurty na podlahu umístit až 6 reklamních panelů, každý do výše 40 cm a délky do 1 m

v prostorách centra umístit až šest reklamních panelů typu roll up o rozměru cca 2 x 1m

1/5 reklamní plochy v propozicích a dalších tiskovinách vydávaných v souvislosti s akcí.

vyčlenění 2 ploch pro umístění reklamních bannerů s prezentací, a to v celkové velikosti pro obě plochy ne
větší než 5 m2, tyto reklamní plochy se zavazuje vymezit shodně při vstupu do areálu a v prostoru podia
při vyhlašování výsledků

umožnit prezentaci partnerů formou roznášky či stolního výdeje jejich reklamních tiskovin či předmětů

prostoru na pamětních tričkách v dohodnutém rozsahu
l)
Vypracovat propozice akce v souladu se „Soutěžním a klasifikačním řádem ČASQ“
m) Zajistit turnajový výbor a při jeho výběru respektovat „Soutěžní a klasifikační řád ČASQ“ a dbát na náležitou
kvalifikaci osob do turnajového výboru nominovaných
n) Zajistit závěrečný ceremoniál
o) Dodržovat všechna ustanovení řádů a předpisů ČASQ
Nadstandardní kritéria jsou:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

Live internetový přenos
Propagaci akce ve veřejných sdělovacích prostředcích – televize, tisk
Pamětní trička včetně potisku pro každého účastníka turnaje nebo jiný vhodný upomínkový předmět
poháry pro hráče na 1.-3. místě ve všech kategoriích
Nabídka ubytování pro účastníky v přijatelné vzdálenosti od místa konání akce
Zkušenosti s pořadatelstvím

Povinnosti ČASQ jsou:
a) Dodat nejméně jednoho organizačního pracovníka pro zajištění průběhu turnaje (dodržení časového
harmonogramu, pořadí zápasů, zapisování výsledků apod.).
b) Předat podklady pro realizaci akce (podklady pro přípravu losování, reklamní materiály, seznam svých
reklamních partnerů, tiskoviny pro záznam výsledky tzv. pavouky),
c) Zajistit zveřejnění propozic akce vydaných obstaravatelem na webových stránkách způsobem obvyklým,
d) Zajistit přijímání přihlášek hráčů, kteří budou dle aktuálního umístění na žebříčku oprávněni na akci startovat
v dostatečném časovém předstihu zejména s ohledem na losování
e) Zajistit losování „turnajového pavouka“ akce a toto losování předat obstaravateli dle předpisů a řádů ČASQ
f)
Zajistit medaile pro hráče na 1.-3. místě ve všech kategoriích
g) Zajistit hrací míče pro pořádání akce v rozsahu dle předpisu ČASQ
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G.

KRITÉRIA PRO PŘIDĚLENÍ POŘADATELSTVÍ TURNAJE DOSPĚLÝCH KATEGORIE A

Základní kritéria jsou:
a) Pronájem sportoviště po dobu konání akce a to v rozsahu alespoň 3 squashových kurtů v jednom centru,
prostor pro umístění zavazadel účastníků akce, prostor pro vydávání stravy po dobu konání akce
b) Všechny squashové kurty s platným certifikátem ČASQ
c) Všechny squashové kurty budou po celou dobu rezervovány výhradně pro potřeby této akce.
d) Bezplatné občerstvení hráčů v hodnotě cca 100,-Kč/osoba, ovoce
e) Materiálně technické podmínky pro organizační pracovníky a hlavního rozhodčího ČASQ, budou-li přítomni
(včetně stravování v rozsahu jako hráči)
f)
Materiálně technické podmínky pro rozhodčí zápasů v obvyklém rozsahu (psací potřeby, včetně stravování
v rozsahu jako hráči)
g) Úklid prostor po dobu konání akce
h) Pořadatelskou službu v místě squashových kurtů po dobu konání v počtu nejméně dvou osob
i)
Zdravotnickou službu po celou dobu konání akce
j)
Věcné ceny od sponzorů
w) Peněžité odměny pro hráče:
 na 1.-8. místě v kategorii mužů v minimální celkové výši 20.000,-Kč. Odměny budou rozděleny poměrově
takto s tím, že se částky zaokrouhlují vždy na celé stokoruny směrem dolů:
o 1. místo
40,00%
o 2. místo
25,00%
o 3. místo
15,00%
o 4. místo
10,00%
o 5.-8. místo
2,50%
 na 1.-4. místě v kategorii žen v minimální celkové výši 18.000,-Kč. Odměny budou rozděleny poměrově
takto s tím, že se částky zaokrouhlují vždy na celé stokoruny směrem dolů:
o 1. místo
40,00%
o 2. místo
25,00%
o 3. místo
15,00%
o 4. místo
10,00%
k) Poskytnout ČASQ reklamní plochy v rozsahu:

1/2 tinboardu ve „finálovém kurtu” (kurt, na kterém se hrají zápasy, semifinále a finále)

1/2 plochy nad horní čárou kurtu u „finálového kurtu”

3 panely o rozměrech maximálně 1 x 3m v prostorách, kde probíhá soutěž

před kurty na podlahu umístit až 6 reklamních panelů, každý do výše 40 cm a délky do 1 m

v prostorách centra umístit až šest reklamních panelů typu roll up o rozměru cca 2 x 1m

1/5 reklamní plochy v propozicích a dalších tiskovinách vydávaných v souvislosti s akcí.

vyčlenění 2 ploch pro umístění reklamních bannerů s prezentací, a to v celkové velikosti pro obě plochy ne
větší než 5 m2, tyto reklamní plochy se zavazuje vymezit shodně při vstupu do areálu a v prostoru podia
při vyhlašování výsledků

umožnit prezentaci partnerů formou roznášky či stolního výdeje jejich reklamních tiskovin či předmětů

prostoru na pamětních tričkách v dohodnutém rozsahu
l)
Vypracovat propozice akce v souladu se „Soutěžním a klasifikačním řádem ČASQ“
m) Zajistit turnajový výbor a při jeho výběru respektovat „Soutěžní a klasifikační řád ČASQ“ a dbát na náležitou
kvalifikaci osob do turnajového výboru nominovaných
n) Zajistit závěrečný ceremoniál
o) Dodržovat všechna ustanovení řádů a předpisů ČASQ
Nadstandardní kritéria jsou:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

Zajištění pořádání akce na celoskleněném kurtu
Live internetový přenos
Tribuna nebo mobilní tribuna alespoň před centrálním kurtem
Propagaci akce ve veřejných sdělovacích prostředcích – televize, tisk
Poháry nebo medaile pro hráče
Pamětní trička včetně potisku pro každého účastníka turnaje nebo jiný vhodný upomínkový předmět
Výše startovného
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h)
i)
j)

Nabídka ubytování pro účastníky v přijatelné vzdálenosti od místa konání akce
Zkušenosti s pořadatelstvím
V případě potřeby zajistit přepravu účastníků mezi hracími centry

Povinnosti ČASQ jsou:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

Předat podklady pro realizaci akce (podklady pro přípravu losování, reklamní materiály, seznam svých
reklamních partnerů, tiskoviny pro záznam výsledky tzv. pavouky),
Zajistit zveřejnění propozic akce vydaných obstaravatelem na webových stránkách způsobem obvyklým,
Zajistit přijímání přihlášek hráčů, kteří budou dle aktuálního umístění na žebříčku oprávněni na akci startovat
v dostatečném časovém předstihu zejména s ohledem na losování
Zajistit losování „turnajového pavouka“ akce a toto losování předat obstaravateli dle předpisů a řádů ČASQ
Uhradit příspěvek na pořádání turnaje dle předpisů ČASQ
Zajistit hrací míče pro pořádání akce v rozsahu dle předpisu ČASQ
U vybraných turnajů zajistí ČASQ, prostřednictvím svého marketingového partnera, reklamní kampaň
v lokálním rádiu v rozsahu cca 20 spotů v období zhruba 1 týden před konáním akce. Pořadateli bude
umožněno v tomto spotu prezentovat svého reklamního partnera. Tato skutečnost bude vždy dohodnuta
s pořadatelem turnaje v dostatečném předstihu před konáním.
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H.

KRITÉRIA PRO PŘIDĚLENÍ POŘADATELSTVÍ TURNAJE DOSPĚLÝCH KATEGORIE B

Základní kritéria jsou:
a) Pronájem sportoviště po dobu konání akce a to v rozsahu alespoň 3 squashových kurtů v jednom centru,
prostor pro umístění zavazadel účastníků akce, prostor pro vydávání stravy po dobu konání akce
b) Všechny squashové kurty s platným certifikátem ČASQ
c) Všechny squashové kurty budou po celou dobu rezervovány výhradně pro potřeby této akce.
d) Materiálně technické podmínky pro organizační pracovníky a hlavního rozhodčího ČASQ, budou-li přítomni
e) Materiálně technické podmínky pro rozhodčí zápasů v obvyklém rozsahu
f)
Úklid prostor po dobu konání akce
g) Pořadatelskou službu v místě squashových kurtů po dobu konání v počtu nejméně dvou osob
h) Zdravotnickou službu po celou dobu konání akce
i)
Věcné ceny od sponzorů
j)
Peněžité odměny pro hráče na 1.-4. místě v minimální celkové výši 6.500,-Kč (neplatí pro kategorii žen).
Odměny budou rozděleny poměrově takto s tím, že se částky zaokrouhlují vždy na celé stokoruny směrem dolů:

1. místo
45,00%

2. místo
30,00%

3. místo
15,00%

4. místo
10,00%
l)
Poskytnout ČASQ reklamní plochy v rozsahu:

1/2 tinboardu ve „finálovém kurtu” (kurt, na kterém se hrají zápasy, semifinále a finále)

1/2 plochy nad horní čárou kurtu u „finálového kurtu”

3 panely o rozměrech maximálně 1 x 3m v prostorách, kde probíhá soutěž

před kurty na podlahu umístit až 6 reklamních panelů, každý do výše 40 cm a délky do 1 m

v prostorách centra umístit až šest reklamních panelů typu roll up o rozměru cca 2 x 1m

1/5 reklamní plochy v propozicích a dalších tiskovinách vydávaných v souvislosti s akcí.

vyčlenění 2 ploch pro umístění reklamních bannerů s prezentací, a to v celkové velikosti pro obě plochy ne
větší než 5 m2, tyto reklamní plochy se zavazuje vymezit shodně při vstupu do areálu a v prostoru podia
při vyhlašování výsledků

umožnit prezentaci partnerů formou roznášky či stolního výdeje jejich reklamních tiskovin či předmětů

prostoru na pamětních tričkách v dohodnutém rozsahu
m) Vypracovat propozice akce v souladu se „Soutěžním a klasifikačním řádem ČASQ“
n) Zajistit turnajový výbor a při jeho výběru respektovat „Soutěžní a klasifikační řád ČASQ“ a dbát na náležitou
kvalifikaci osob do turnajového výboru nominovaných
o) Zajistit závěrečný ceremoniál
p) Dodržovat všechna ustanovení řádů a předpisů ČASQ
Nadstandardní kritéria jsou:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

Propagaci akce ve veřejných sdělovacích prostředcích – televize, tisk
Poháry nebo medaile pro hráče
Pamětní trička včetně potisku pro každého účastníka turnaje nebo jiný vhodný upomínkový předmět
Výše startovného
Zkušenosti s pořadatelstvím
V případě potřeby zajistit přepravu účastníků mezi hracími centry

Povinnosti ČASQ jsou:
a)
b)
c)
d)
e)

Předat podklady pro realizaci akce (reklamní materiály, seznam svých reklamních partnerů, tiskoviny pro
záznam výsledky tzv. pavouky),
Zajistit zveřejnění propozic akce vydaných obstaravatelem na webových stránkách způsobem obvyklým,
Zajistit přijímání přihlášek hráčů, kteří budou dle aktuálního umístění na žebříčku oprávněni na akci startovat
v dostatečném časovém předstihu zejména s ohledem na losování
Zajistit losování „turnajového pavouka“ akce a toto losování předat obstaravateli dle předpisů a řádů ČASQ
Zajistit hrací míče pro pořádání akce v rozsahu dle předpisu ČASQ
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I.

KRITÉRIA PRO PŘIDĚLENÍ POŘADATELSTVÍ TURNAJE DOSPĚLÝCH KATEGORIE C

Základní kritéria jsou:
a) Pronájem sportoviště po dobu konání akce a to v rozsahu alespoň 3 squashových kurtů v jednom centru,
prostor pro umístění zavazadel účastníků akce, prostor pro vydávání stravy po dobu konání akce
b) Všechny squashové kurty budou po celou dobu rezervovány výhradně pro potřeby této akce.
c) Materiálně technické podmínky pro organizační pracovníky a hlavního rozhodčího ČASQ, budou-li přítomni
d) Materiálně technické podmínky pro rozhodčí zápasů v obvyklém rozsahu Úklid prostor po dobu konání akce
e) Pořadatelskou službu v místě squashových kurtů po dobu konání v počtu nejméně dvou osob
f)
Zdravotnickou službu po celou dobu konání akce
g) Věcné ceny od sponzorů
k) Peněžité odměny pro hráče na 1.-4. místě v minimální celkové výši 3.500,-Kč (neplatí pro kategorii žen).
Odměny budou rozděleny poměrově takto s tím, že se částky zaokrouhlují vždy na celé stokoruny směrem dolů:

1. místo
46,00%

2. místo
30,00%

3. místo
15,00%

4. místo
7,00%
l)
Poskytnout ČASQ reklamní plochy v rozsahu:

1/2 tinboardu ve „finálovém kurtu” (kurt, na kterém se hrají zápasy, semifinále a finále)

1/2 plochy nad horní čárou kurtu u „finálového kurtu”

3 panely o rozměrech maximálně 1 x 3m v prostorách, kde probíhá soutěž

před kurty na podlahu umístit až 6 reklamních panelů, každý do výše 40 cm a délky do 1 m

v prostorách centra umístit až šest reklamních panelů typu roll up o rozměru cca 2 x 1m

1/5 reklamní plochy v propozicích a dalších tiskovinách vydávaných v souvislosti s akcí.

vyčlenění 2 ploch pro umístění reklamních bannerů s prezentací, a to v celkové velikosti pro obě plochy ne
větší než 5 m2, tyto reklamní plochy se zavazuje vymezit shodně při vstupu do areálu a v prostoru podia
při vyhlašování výsledků

umožnit prezentaci partnerů formou roznášky či stolního výdeje jejich reklamních tiskovin či předmětů

prostoru na pamětních tričkách v dohodnutém rozsahu
m) Vypracovat propozice akce v souladu se „Soutěžním a klasifikačním řádem ČASQ“
n) Zajistit turnajový výbor a při jeho výběru respektovat „Soutěžní a klasifikační řád ČASQ“ a dbát na náležitou
kvalifikaci osob do turnajového výboru nominovaných
o) Zajistit závěrečný ceremoniál
p) Dodržení všech ustanovení řádů a předpisů ČASQ
Nadstandardní kritéria jsou:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

Propagaci akce ve veřejných sdělovacích prostředcích – televize, tisk
Poháry nebo medaile pro hráče
Pamětní trička včetně potisku pro každého účastníka turnaje nebo jiný vhodný upomínkový předmět
Výše startovného
Zkušenosti s pořadatelstvím
V případě potřeby zajistit přepravu účastníků mezi hracími centry

Povinnosti ČASQ jsou:
a)
b)
c)
d)
e)

Předat podklady pro realizaci akce (reklamní materiály, seznam svých reklamních partnerů, tiskoviny pro
záznam výsledky tzv. pavouky),
Zajistit zveřejnění propozic akce vydaných obstaravatelem na webových stránkách způsobem obvyklým,
Zajistit přijímání přihlášek hráčů, kteří budou dle aktuálního umístění na žebříčku oprávněni na akci startovat
v dostatečném časovém předstihu zejména s ohledem na losování
Zajistit losování „turnajového pavouka“ akce a toto losování předat obstaravateli dle předpisů a řádů ČASQ
Zajistit hrací míče pro pořádání akce v rozsahu dle předpisu ČASQ
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J.

KRITÉRIA PRO PŘIDĚLENÍ POŘADATELSTVÍ TURNAJE JUNIORŮ KATEGORIE A

Základní kritéria jsou:
a) Pronájem sportoviště po dobu konání akce a to v rozsahu alespoň 4 squashových kurtů v jednom centru +
v případě potřeby další kurty v dalším sportovním centru ve vzdálenost do 10km, prostor pro umístění
zavazadel účastníků akce, prostor pro vydávání stravy po dobu konání akce
b) Všechny squashové kurty s platným certifikátem ČASQ
c) Všechny squashové kurty budou po celou dobu rezervovány výhradně pro potřeby této akce.
d) Bezplatné občerstvení hráčů, ovoce.
e) Materiálně technické podmínky pro organizační pracovníky a hlavního rozhodčího ČASQ, budou-li přítomni
(včetně občerstvení v rozsahu jako hráči)
f)
Materiálně technické podmínky pro rozhodčí zápasů v obvyklém rozsahu (psací potřeby, včetně občerstvení
v rozsahu jako hráči)
g) Úklid prostor po dobu konání akce
h) Pořadatelskou službu v místě squashových kurtů po dobu konání v počtu nejméně dvou osob
i)
Zdravotnickou službu po celou dobu konání akce
j)
Věcné ceny od sponzorů
k) Poháry nebo medaile pro hráče na 1.-3. místě ve všech kategoriích
l)
Poskytnout ČASQ reklamní plochy v rozsahu:

1/2 tinboardu ve „finálovém kurtu” (kurt, na kterém se hrají zápasy, semifinále a finále)

1/2 plochy nad horní čárou kurtu u „finálového kurtu”

3 panely o rozměrech maximálně 1 x 3m v prostorách, kde probíhá soutěž

před kurty na podlahu umístit až 6 reklamních panelů, každý do výše 40 cm a délky do 1 m

v prostorách centra umístit až šest reklamních panelů typu roll up o rozměru cca 2 x 1m

1/5 reklamní plochy v propozicích a dalších tiskovinách vydávaných v souvislosti s akcí.

vyčlenění 2 ploch pro umístění reklamních bannerů s prezentací, a to v celkové velikosti pro obě plochy ne
větší než 5 m2, tyto reklamní plochy se zavazuje vymezit shodně při vstupu do areálu a v prostoru podia
při vyhlašování výsledků

umožnit prezentaci partnerů formou roznášky či stolního výdeje jejich reklamních tiskovin či předmětů

prostoru na pamětních tričkách v dohodnutém rozsahu
m) Vypracovat propozice akce v souladu se „Soutěžním a klasifikačním řádem ČASQ“
n) Zajistit turnajový výbor a při jeho výběru respektovat „Soutěžní a klasifikační řád ČASQ“ a dbát na náležitou
kvalifikaci osob do turnajového výboru nominovaných
o) Zajistit závěrečný ceremoniál
p) Dodržení všech ustanovení řádů a předpisů ČASQ
Nadstandardní kritéria jsou:
a) Peněžité odměny pro hráče na 1.-3. místě v kategoriích
b) Live internetový přenos
c) Tribuna nebo mobilní tribuna alespoň před centrálním kurtem.
d) Propagaci akce ve veřejných sdělovacích prostředcích – televize, tisk
e) Pamětní trička včetně potisku pro každého účastníka turnaje nebo jiný vhodný upomínkový předmět
f)
Výše startovného
g) Nabídka ubytování pro účastníky v přijatelné vzdálenosti od místa konání akce
h) Zkušenosti s pořadatelstvím
i)
V případě potřeby zajistit přepravu účastníků mezi hracími centry
Povinnosti ČASQ jsou:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

Předat podklady pro realizaci akce (podklady pro přípravu losování, reklamní materiály, seznam svých
reklamních partnerů, tiskoviny pro záznam výsledky tzv. pavouky),
Zajistit zveřejnění propozic akce vydaných obstaravatelem na webových stránkách způsobem obvyklým,
Zajistit přijímání přihlášek hráčů, kteří budou dle aktuálního umístění na žebříčku oprávněni na akci startovat
v dostatečném časovém předstihu zejména s ohledem na losování
Zajistit losování „turnajového pavouka“ akce a toto losování předat obstaravateli dle předpisů a řádů ČASQ
Zajistit hrací míče pro pořádání akce v rozsahu dle předpisu ČASQ
Uhradit příspěvek na pořádání turnaje dle předpisů ČASQ
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K.

KRITÉRIA PRO PŘIDĚLENÍ POŘADATELSTVÍ TURNAJE JUNIORŮ KATEGORIE B

Základní kritéria jsou:
a) Pronájem sportoviště po dobu konání akce a to v rozsahu alespoň 3-4 squashových kurtů v jednom centru,
prostor pro umístění zavazadel účastníků akce, prostor pro vydávání stravy po dobu konání akce
b) Všechny squashové kurty budou po celou dobu rezervovány výhradně pro potřeby této akce.
c) Bezplatné občerstvení hráčů, ovoce.
d) Materiálně technické podmínky pro organizační pracovníky a hlavního rozhodčího ČASQ, budou-li přítomni
(včetně občerstvení v rozsahu jako hráči)
e) Materiálně technické podmínky pro rozhodčí zápasů v obvyklém rozsahu (psací potřeby, včetně občerstvení
v rozsahu jako hráči)
f)
Úklid prostor po dobu konání akce
g) Pořadatelskou službu v místě squashových kurtů po dobu konání v počtu nejméně dvou osob
h) Zdravotnickou službu po celou dobu konání akce
i)
Věcné ceny od sponzorů
j)
Poháry nebo medaile pro hráče na 1.-3. místě ve všech kategoriích
k) Poskytnout ČASQ reklamní plochy v rozsahu:

1/2 tinboardu ve „finálovém kurtu” (kurt, na kterém se hrají zápasy, semifinále a finále)

1/2 plochy nad horní čárou kurtu u „finálového kurtu”

3 panely o rozměrech maximálně 1 x 3m v prostorách, kde probíhá soutěž

před kurty na podlahu umístit až 6 reklamních panelů, každý do výše 40 cm a délky do 1 m

v prostorách centra umístit až šest reklamních panelů typu roll up o rozměru cca 2 x 1m

1/5 reklamní plochy v propozicích a dalších tiskovinách vydávaných v souvislosti s akcí.

vyčlenění 2 ploch pro umístění reklamních bannerů s prezentací, a to v celkové velikosti pro obě plochy ne
větší než 5 m2, tyto reklamní plochy se zavazuje vymezit shodně při vstupu do areálu a v prostoru podia
při vyhlašování výsledků

umožnit prezentaci partnerů formou roznášky či stolního výdeje jejich reklamních tiskovin či předmětů

prostoru na pamětních tričkách v dohodnutém rozsahu
l)
Vypracovat propozice akce v souladu se „Soutěžním a klasifikačním řádem ČASQ“
m) Zajistit turnajový výbor a při jeho výběru respektovat „Soutěžní a klasifikační řád ČASQ“ a dbát na náležitou
kvalifikaci osob do turnajového výboru nominovaných
n) Zajistit závěrečný ceremoniál
o) Dodržení všech ustanovení řádů a předpisů ČASQ
Nadstandardní kritéria jsou:
a)
b)
c)
d)
e)

Peněžité odměny pro hráče na 1.-3. místě v kategoriích U19:
Výše startovného
Nabídka ubytování pro účastníky v přijatelné vzdálenosti od místa konání akce
Zkušenosti s pořadatelstvím
V případě potřeby zajistit přepravu účastníků mezi hracími centry

Povinnosti ČASQ jsou:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

Předat podklady pro realizaci akce (podklady pro přípravu losování, reklamní materiály, seznam svých
reklamních partnerů, tiskoviny pro záznam výsledky tzv. pavouky),
Zajistit zveřejnění propozic akce vydaných obstaravatelem na webových stránkách způsobem obvyklým,
Zajistit přijímání přihlášek hráčů, kteří budou dle aktuálního umístění na žebříčku oprávněni na akci startovat
v dostatečném časovém předstihu zejména s ohledem na losování
Zajistit losování „turnajového pavouka“ akce a toto losování předat obstaravateli dle předpisů a řádů ČASQ
Zajistit hrací míče pro pořádání akce v rozsahu dle předpisu ČASQ
Uhradit příspěvek na pořádání turnaje dle předpisů ČASQ
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L.

KRITÉRIA PRO PŘIDĚLENÍ POŘADATELSTVÍ TURNAJE MASTERS KATEGORIE A

Základní kritéria jsou:
a) Pronájem sportoviště po dobu konání akce a to v rozsahu alespoň 3 squashových kurtů v jednom centru +
v případě potřeby další kurty v dalším sportovním centru ve vzdálenost do 10km, prostor pro umístění
zavazadel účastníků akce, prostor pro vydávání stravy po dobu konání akce
b) Všechny squashové kurty budou po celou dobu rezervovány výhradně pro potřeby této akce.
c) Bezplatné občerstvení hráčů, ovoce.
d) Materiálně technické podmínky pro organizační pracovníky a hlavního rozhodčího ČASQ, budou-li přítomni
(včetně občerstvení v rozsahu jako hráči)
e) Materiálně technické podmínky pro rozhodčí zápasů v obvyklém rozsahu (psací potřeby, včetně občerstvení
v rozsahu jako hráči)
f)
Úklid prostor po dobu konání akce
g) Pořadatelskou službu v místě squashových kurtů po dobu konání v počtu nejméně dvou osob
h) Zdravotnickou službu po celou dobu konání akce
i)
Věcné ceny od sponzorů
j)
Poháry nebo medaile pro hráče na 1.-3. místě ve všech kategoriích
k) Poskytnout ČASQ reklamní plochy v rozsahu:

1/2 tinboardu ve „finálovém kurtu” (kurt, na kterém se hrají zápasy, semifinále a finále)

1/2 plochy nad horní čárou kurtu u „finálového kurtu”

3 panely o rozměrech maximálně 1 x 3m v prostorách, kde probíhá soutěž

před kurty na podlahu umístit až 6 reklamních panelů, každý do výše 40 cm a délky do 1 m

v prostorách centra umístit až šest reklamních panelů typu roll up o rozměru cca 2 x 1m

1/5 reklamní plochy v propozicích a dalších tiskovinách vydávaných v souvislosti s akcí.

vyčlenění 2 ploch pro umístění reklamních bannerů s prezentací, a to v celkové velikosti pro obě plochy ne
větší než 5 m2, tyto reklamní plochy se zavazuje vymezit shodně při vstupu do areálu a v prostoru podia
při vyhlašování výsledků

umožnit prezentaci partnerů formou roznášky či stolního výdeje jejich reklamních tiskovin či předmětů

prostoru na pamětních tričkách v dohodnutém rozsahu
l)
Vypracovat propozice akce v souladu se „Soutěžním a klasifikačním řádem ČASQ“
m) Zajistit turnajový výbor a při jeho výběru respektovat „Soutěžní a klasifikační řád ČASQ“ a dbát na náležitou
kvalifikaci osob do turnajového výboru nominovaných
n) Zajistit závěrečný ceremoniál
o) Dodržení všech ustanovení řádů a předpisů ČASQ
Nadstandardní kritéria jsou:
a)
b)
c)

Výše startovného
Zkušenosti s pořadatelstvím
V případě potřeby zajistit přepravu účastníků mezi hracími centry

Povinnosti ČASQ jsou:
a)
b)
c)
d)
e)

Předat podklady pro realizaci akce (podklady pro přípravu losování, reklamní materiály, seznam svých
reklamních partnerů, tiskoviny pro záznam výsledky tzv. pavouky),
Zajistit zveřejnění propozic akce vydaných obstaravatelem na webových stránkách způsobem obvyklým,
Zajistit přijímání přihlášek hráčů, kteří budou dle aktuálního umístění na žebříčku oprávněni na akci startovat
v dostatečném časovém předstihu zejména s ohledem na losování
Zajistit losování „turnajového pavouka“ akce a toto losování předat obstaravateli dle předpisů a řádů ČASQ
Zajistit hrací míče pro pořádání akce v rozsahu dle předpisu ČASQ
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M. VÝKLAD PŘEDPISU
a)
b)
c)

Výklad předpisu KRITÉRIA PRO POŘADATELSTVÍ AKCÍ ČASQ provádí VV ČASQ.
VV ČASQ si vyhrazuje možnost doplňovat a upravovat předpis KRITÉRIA PRO POŘADATELSTVÍ AKCÍ ČASQ při
zjištění nových nebo nepředvídaných situací.
Toto úplné znění předpisu KRITÉRIA PRO POŘADATELSTVÍ AKCÍ ČASQ nabývá účinnosti dnem 1.8.2020

Zpracoval k datu 1.8.2020 VV ČASQ
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