
Komise basketbalu dětí a mládeže (dále jen KBDM) vyhlašuje 
 

Výběrové řízení pro pořadatelství turnajů  
regionálních výběrů dívek a chlapců U14 v roce 2019 

 
TERMÍNY TURNAJŮ V ROCE 2019: 
 
KATEGORIE                                                                TERMÍN 
 
RV CHLAPCI U14 (roč. 2006 a ml.)                  20. – 22. 12. 2019 
RV DÍVKY U14 (roč. 2006 a ml.)               20. – 22. 12. 2019 
 
Podmínky účasti ve výběrovém řízení: 
 
O pořadatelství se ucházejí subjekty registrované v ČBF. 
 
Subjekt žádající o přidělení turnaje (dále jen "pořadatel“) garantuje zajištění turnaje pro 
8 družstev v průběhu 3 dnů (předpoklad zajištění 2 hal). 
 
V případě uspořádání společného turnaje dívek a chlapců v průběhu 3 dnů - předpoklad 
zajištění 3 hal. 
 
Pořadatel garantuje zajištění ubytování družstev - minimálně na úrovni domova 
mládeže nebo podobného ubytovacího zařízení. 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 čtvrtek večeře – sobota 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 /tělocvičnu/ o minimálních rozměrech 28x15 m 
/hlavní halu/ s tribunou pro 100 diváků a druhou (v případě společného turnaje i třetí) 
halu/tělocvičnu/ o minimálních rozměrech 25x14 m /vedlejší halu/y. 
 
V hale je elektrická časomíra a měření 24 vteřin podle Pravidel basketbalu. Případně i 
dostatečné internetové připojení pro přenos TV.com či on-line technické zápisy FIBA 
Europe (hlavní hala). 
 
K dispozici jsou nejméně 4 šatny a příslušné sociální vybavení, šatna pro rozhodčí. 
 
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. 
 
Pořadatel zašle uvedené podklady nejpozději do neděle 20. října 2019 na 
emailovou adresu: jnovotny@cbf.cz 
 
 
Komise basketbalu dětí a mládeže provede výběr pořadatele/ů a následně sdělí všem 
zájemcům výsledek výběrového řízení. 
 
Hospodářské podmínky uspořádání turnaje: 
 

• Regionální výběry U14 startují na turnajích na náklady ČBF, s případnou 
spoluúčastí oblastí ČBF (spoluúčast na dopravě) 
 

• Pro družstva zajišťuje pořadatel noclehy na základě požadavku uplatněného 
předběžně nejpozději 12 dnů předem.  

 
Pořadateli turnaje náleží odměna za organizaci 10. 000,- Kč.  
 
ČBF zároveň poskytne každému pořadateli zálohovou dotaci na technické zabezpečení 
akce (pronájem, rozhodčí, rozhodčí u stolku apod.) s následným doúčtováním akce. 
 
Medaile pro první tři družstva v počtu 15 ks na jedno družstvo, poháry a jiné ceny dodá 
ČBF. 
 
Při výběru pořadatelů bude přednostně přihlíženo k výši nákladů pro zúčastněná 
družstva. 
 
 
              
 
 
 
 
    Jiří Novotný 
 předseda KBDM 


