KONKURZ
Slovenský tenisový zväz vyhlasuje konkurz na organizovanie Detského Davis Cupu a Fed
Cupu na rok 2019.
Detský Davis Cup a Fed Cup sa uskutoční v nasledovných kategóriách a počtoch:
Deti do 10 rokov – oblastné kolo (počet sa spresní po uzávierke prihlášok)
Deti do 10 rokov – regionálne kolo (16 družstiev)
Deti do 8 rokov – regionálne kolo (počet sa spresní po uzávierke prihlášok)
STZ zabezpečuje:
1. finančnú dotáciu na usporiadanie:
- oblastného kola súťaže detí do 10 r. vo výške 50 € za každé prihlásené družstvo
- regionálneho kola súťaže detí do 10 r. v celkovej výške 1 050 €
- regionálneho kola súťaže detí do 8 r. vo výške 35 € za každé prihlásené družstvo
2. oficiálne lopty Dunlop Stage 1 (súťaž do 10 r.); Dunlop Stage 2 (súťaž do 8 r.)
3. diplomy pre všetkých hráčov účastníkov
4. medaily v zmysle rozpisu súťaže.
Usporiadateľ sa zaväzuje zabezpečiť:
1. vhodný areál s minimálne nasledovným vybavením: najmenej 8 dvorcov vyhradených
kompletne pre podujatie počas jeho celého trvania, sociálne zariadenie,
2. občerstvenie a obed účastníkom (dopravu si hradia účastníci),
3. fotodokumentáciu z podujatia,
4. skúsený tím organizátorov,
5. uhradenie nákladov rozhodcov (VR a jeho zástupca) t. j. ubytovanie, strava (diéty),
cestovné náklady a odmena za výkon funkcie ako je stanovené v platnom sadzobníku
rozhodcov STZ pre daný rok,
6. bezvýhradné rešpektovanie reklamných práv STZ.
Písomné žiadosti na usporiadanie niektorého z vyššie uvedených podujatí je nutné zaslať na
mailovú adresu zdena.suhajova@stz.sk najneskôr do:
19. mája 2019 pre oblastnú súťaž do 10 rokov
30. júna 2019 pre regionálnu súťaž do 10 rokov
31. augusta 2019 pre regionálnu súťaž do 8 rokov
V prihláške môžete uviesť aj ďalšie skutočnosti, ktoré môžu mať vplyv na kvalitu
usporiadania.
Prihlásení uchádzači budú o výsledku konkurzu vyrozumení. STZ pri výbere usporiadateľov
bude prihliadať na počet prihlásených, resp. nominovaných družstiev jednotlivých
uchádzačov na príslušné podujatie.
Termíny súťaží:
Súťaž do 10 rokov – oblastné kolo
Súťaž do 10 rokov – regionálne kolo
Súťaž do 8 rokov - regionálne kolo

8. – 10. 6. 2019
7. – 9. 9. 2019
21. – 22. 9. 2019

