SPECIFIKACE PRO POŘADATELE PČR, MČR 2023
1. TATAMI / VELIKOST
- pomocný výpočet pro určení počtu tatami >> 100 sportovců na 1 tatami
- doporučený min. počet tatami dle platných pravidel ČSJu
MČR sen.
MČR U21
MČR U18
MČR U16, PČR U14

2 tatami
3 tatami
4 tatami
5 tatami

MČR druž. WU18
MČR druž. U16 mix-týmy
PČR druž. MU14 + WU14
Finále EXL, DL + MČR druž. W

2 tatami
3 tatami
4 tatami
2 tatami

2. SCOREBORDY / NOTEBOOKY (Caresystem) / KAMERY / KABELÁŽ
- transport do/z místa soutěže zajišťuje ČSJu
- instalaci / demontáž zajišťuje ČSJu
3. KAPACITA HLEDIŠTĚ
- min. 1,5 počet vůči počtu účastníků (startuje 100 sportovců / hlediště 150 míst)
4. PLÁN ROZLOŽENÍ / Field of play (Layout)
- pořadatel připraví (součástí nabídky pořadatelství) pro ČSJu plán předpokládaného rozložení ve
sportovní hale
- plánek zohledňuje počet tatami, zóny pro sportovce a trenéry, kontrolu kimon, atd.
- ČSJu plán připomínkuje, schvaluje, ….
- pokud je to nutné je provedena kontrola ze strany delegáta ČSJu
- základní šablonu (xls.) pro vytvoření plánu rozložení poskytne pořadateli Petr Smolík
5. VÁŽNÍ MÍSTA / AKREDITACE
- místa pro vážení – muži / ženy
- zajištění odpovídajícího počtu vah
- výdej start. lístků, karet
- umístění, personální zabezpečení
6. ŠATNY
- rozhodčí
- sportovci
7. TECHNICKÁ MÍSTNOST
- pro potřeby STK / IT-týmu
8. INTERNET / OZVUČENÍ (zajištění)
- pro 1 tatami = minimálně 7 Mb/s … ( pro 5 tatami = minimálně 35 Mb/s ); jedná se o
doporučený minimální UPLOAD.
- minimálně 2 mikrofony, z nichž nejméně jeden bude bezdrátový
- vykrytí celé soutěžní plochy včetně tribun ozvučením při zachování dobré srozumitelnosti
mluveného slova
- možnost reprodukce hudby – připojení Jack 3,5 mm
9. BUFET (zajištění)
- vhodné umístění v rámci layoutu

10. VÝDEJ COACH-KARET (zajištění)
- vhodné umístění v rámci layoutu
11. PARKOVÁNÍ (zajištění)
- kapacita parkovacích míst musí vyjít z počtu účastníků
- zohlednit příjezd složek integrovaného záchranného systému
12. STUPNĚ VÍTĚZŮ (zajištění)
- vhodný prostor v rámci layoutu
- stupně vítězů důstojné charakteru soutěže (zajišťuje pořadatel)
- vhodné umístění reklamních bannerů ČSJu a reklamní plachta sponzorů (zajišťuje ČSJu)
----------------------------13. TV-zóna (mix-zóna) – pouze pro MČR mužů a žen

PERSONÁLNÍ ZAJIŠTĚNÍ
a) ČSJU
• nominace rozhodčích – zajišťuje KR
• nominace sportovního ředitele, asistenta – zajišťuje komise STK
• nominace IT-týmu – zajišťuje komise STK
b) Pořadatel
• technický staff, včetně pořadatelské služby (ochranka)
• obsluha scoreboardu
• obsluha kamer care-systému
• lékař / zdravotník
• min. 2 hostesky – medailový ceremoniál

FINANČNÍ PODMÍNKY
a) ČSJu
•
•
•
•
•

úhrada personálních nákladů včetně ubytování a dopravy za rozhodčí, STK, IT týmu
(pro turnaje MČR U16 a PČR U14 pouze 50% nákladů)
medaile, diplomy
jednorázový příspěvek pro MČR sen. ve výši 50 000,- CZK
jednorázový příspěvek pro MČR U21 ve výši 50 000,- CZK
jednorázový příspěvek pro MČR druž. WU18 ve výši 20 000,- CZK

b) Pořadatel
• hradí všechny ostatní náklady neuvedené v bodě a)
• startovné je příjmem pořadatele
• úhrada 50% personálních nákladů včetně ubytování a dopravy za rozhodčí, STK, IT týmu pro
MČR U16, PČR U14
ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ pro MČR vet. a KATA
- 2 tatami
- scoreboardy / notebooky (Caresystem) / kamery / kabeláž / stupně vítězů zajistí pořadatel
- medaile a diplomy zajišťuje ČSJu
- jednorázový příspěvek ČSJu ve výši 20 000,- CZK (společně dohromady za MČR vet. a KATA)
- pořadatel hradí všechny ostatní náklady
- startovné je příjmem pořadatele

V Praze, 02.11.2022

Štěpánek Libor
2. místopředseda ČSJu

