Výzva:

Výbor FC ČR hledá pořadatele Mistrovství ČR ve flyballu 2020

Výbor FC ČR hledá spolupořadatele, který by v termínu 5. – 6. 9. 2020 uspořádal Mistrovství ČR ve flyballu.
I v tomto roce se výbor FC ČR rozhodl uspořádat doplňkový závod jednotlivců, který se uskuteční ve stejném
termínu a na stejném místě jako Mistrovství ČR ve flyballu. Pravidla a informace o přidruženém závodu
jednotlivců budou zveřejněna v samostatném dokumentu. Předběžně je rezervován areál Pesopark, Praha
10-Uhříněves.
Výbor FC ČR zajistí:
- potřebné sady překážek s logem sponzora,
- zapůjčení EJS a výpočetní techniky pro zpracování výsledků,
- zádržné systémy pro ukotvení boxů,
- delegaci hlavních rozhodčích a dostatečný počet startovních rozhodčích,
- proplacení cestovních výdajů hlavním rozhodčím a odměny rozhodčím,
- příjem přihlášek a startovného,
- přípravu všech dokumentů jako jsou výsledkové listiny, rozpisy běhů apod.,
- zpracování výsledků,
- oznámení akce na státní vet. správě, zajištění veterinárních podmínek,
- oznámení akce na obec.
Spolupořadatel zajistí:
- předloží výboru FC ČR své finanční požadavky za spolupořádání,
- propagaci akce v médiích a v místě konání akce,
- další sponzory akce, které bude konzultovat s předsedkyní FC ČR,
- postavení parkurů a jejich obsluhu během turnaje,
- stany, stoly a sezení pro startovní rozhodčí, nástěnku,
- plůtek nebo bariéru kolem parkuru o minimální výšce 61cm,
- ozvučení prostoru,
- možnost občerstvení závodníků i diváků,
- pytlíky na výkaly,
- obsluhu parkoviště během celého víkendu.
Spolupořadatel může navrhnout jinou lokalitu, která bude splňovat následující podmínky:
- prostor o rozměru minimálně 55x20m,
- soutěžní plochu o rozměru minimálně 35x10m ,
- povrch soutěžní plochy musí být rovný bez výmolů a drnů (viz. bod 1. 2. 1 pravidel flyballu) ,
- prostor pro bezproblémové venčení psů,
- prostor pro zázemí jednotlivých družstev, včetně možnosti parkování aut závodníků, pokud možno
co nejblíže k tomuto prostoru,
- pitnou vodu pro psy,
- sociální zázemí.
V případě, že spolupořadatel zajistí jiný odpovídající areál, je povinen samostatně vyčíslit náklady na jeho
pronájem. Tuto cenu zašle společně se svými finančními požadavky výboru FC ČR. Náklady na pronájem
následně uhradí FC ČR přímo pronajímateli areálu.
Případné nabídky zasílejte společně se závaznými finančními požadavky do 29. 2. 2020 hlavnímu výcvikáři
FC ČR Jiřímu Křížovi, e-mail: jiri.kriz7@gmail.com
Výbor FC ČR do 31.3.2020 vybere z došlých nabídek spolupořadatele Mistrovství ČR ve flyballu 2020.

