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Členským oddílům ČAST 
jiným případným zájemcům 

 

Praha, 18. 12. 2013 
 

Věc: Nabídka zájemcům na spolupořadatelství jednorázových soutěží mládeže 
 

VV ČAST hledá zájemce, budoucí spolupořadatele, nejvýznamnějších domácích jednorázových 
mistrovských akcí ve stolním tenise. Zájemci mohou být sportovní oddíly a kluby, které jsou řádnými 
členy ČAST nebo i jiné organizace (příp. obchodní společnosti), jejichž předmětem činnosti je 
organizování sportovních soutěží a mají s takovou činností prokazatelné zkušenosti. Předmětem 
spolupráce mezi ČAST a zájemcem o spolupořadatelství je kompletní (tedy především ekonomické a 
organizační) zajištění vybraných jednorázových mistrovských soutěží. 
 

Vybranými soutěžemi jsou: 

M-ČR jednotlivců staršího žactva (12 stolů, 10. - 11. 5. 2014) 

- 54 žáků / 40 žákyň - systém vylučovací 

M-ČR jednotlivců dorostu (12 stolů, 17. - 18. 5. 2014) 

- 54 dorostenců / 40 dorostenek - systém vylučovací 

 M-ČR jednotlivců mladšího žactva (12 stolů, 24. - 25. 5. 2014) 

- 54 žáků / 40 žákyň - systém vylučovací 

výběrové turnaje (KT) po dohodě s KM ČAST v termínech dle platné termínové listiny. 
 

Zájemci se vyzývají, aby se ve lhůtě do 12. 1. 2014 přihlásili se svými nabídkami, které musí 
obsahovat: 

písemný návrh rozpočtu akce, 

písemný popis hracích, stravovacích a ubytovacích podmínek (ve variantách levnější/dražší) pro 

hráče, rozhodčí a doprovod, případně zajištění dopravy, pořadatelské a zdravotní služby a dalších 

služeb (parkování, připojení k internetu), které s akcí souvisí, 

písemný požadavek na zapůjčení sportovního materiálu z majetku ČAST, 

další skutečnosti, které mohou přispět k přidělení spolupořadatelství. 
 

VV ČAST bude při rozhodování o přidělení spolupořadatelství přihlížet především k: 

navrhované výši finanční spoluúčasti ČAST na dané akci, 

kvalitě sportovního prostředí, 

kvalitě ubytování a stravování, 

tradici a zkušenostem zájemce. 
 

Nabídky uchazečů budou směřovány na sekretariát ČAST elektronickou poštou na adresu 
ctta@cuscz.cz. 
 

Jan Brothánek 
generální sekretář ČAST 
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