KONKURZ
Slovenský tenisový zväz vyhlasuje konkurz na organizovanie majstrovstiev Slovenska
družstiev seniorov na rok 2019.
Majstrovstvá SR družstiev seniorov sa uskutočnia v nasledovných kategóriách:
M35+, M45+, M 55+ a M65+
Počty účastníkov:
kategórie M35+ a M45+ - 8 družstiev
kategórie M55+ a M65+ - 4 družstvá
STZ zabezpečuje:
1. finančnú dotáciu na usporiadanie jedného podujatia nasledovne:
M 35+ - 300 €
M 45+ - 300 €
M 55+ - 150 €
M 65+ - 150 €
2. oficiálne lopty Dunlop Fort All Court TS logom STZ,
3. poháre pre víťazov, medaily a diplomy pre finalistov a semifinalistov.
Usporiadateľ sa zaväzuje zabezpečiť:
1. vhodný areál s minimálne nasledovným vybavením: najmenej 4 dvorce (M35+
a M45+) respektíve 2 dvorce (M55+ a M65+), vyhradené kompletne pre podujatie
počas jeho celého trvania, sociálne zariadenie (šatne, WC, sprchy s teplou vodou),
zabezpečenie možnosti stravovania (teplá strava) pre účastníkov v areáli alebo v jeho
tesnej blízkosti,
2. rezerváciu a zabezpečenie ubytovania (náklady na ubytovanie si hradia účastníci)
podľa špecifikácie rozpisu súťaže,
3. dopravu a stravné si hradia účastníci,
4. skúsený tím organizátorov,
5. uhradenie nákladov rozhodcov (VR a jeho zástupca, hlavní rozhodcovia) 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 30. júna 2019.
V prihláške môžete uviesť aj ďalšie skutočnosti, ktoré môžu mať vplyv na kvalitu
usporiadania.
Prihlásení uchádzači budú o výsledku konkurzu písomne vyrozumení do 15. júla 2019. STZ
uprednostní uchádzačov, ktorých družstvo sa nominuje na príslušné podujatie.
Termíny M SR družstiev seniorov na rok 2019
Kategória

termín

M 35+
M 45+
M 55+
M 65+

30. 8. – 1. 9. 2019
20. – 22. 9. 2019
31. 8. – 1. 9. 2019
21. – 22. 9. 2019

