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Poptávka na pořadatele  Mistrovství ČR jednotlivců dospělých 
v roce 2024. 

 
 

 
 Termíny: 
  do 16.12. 2022 vypíše VV ČBaS poptávkové řízení na uspořádání MČR 2024 
        20. 1. 2023 - uzávěrka podání nabídek 
  do  31. 1. 2023 rozhodne VV ČBaS o pořadateli MČR 2024 
  do    3. 2. 2023 oznámení pořadatele MČR 2024 na webu czechbadminton.cz 
 
Podmínky  
ČBaS se zavazuje: 
 Na základě této smlouvy přenechá pořadateli veškerá mediální práva pro MČR 2024, kterých je nositelem, s výjimkou možnosti umístění čtyř reklamních panelů nepropagujících výrobu badmintonových sportovních potřeb, přičemž názvy propagovaných subjektů oznámí pořadateli alespoň dva měsíce před 

konáním MČR 2024. Reklamní panely budou pořadateli předány nejpozději 4 dny před konáním MČR 2024. Jakékoli další reklamní využití MČR 2024 ze strany ČBaS bude řešeno písemným dodatkem k této 
smlouvě.   

 Dodá pořadateli loga nejvýše čtyř partnerů ČBaS, které chce umístit na plakátech nejpozději 10 týdnů před konáním MČR 2024. 
 Zajistí delegování vrchního rozhodčího a všech rozhodčích (umpire) a uhradí náklady těchto rozhodčích dle Směrnice komise rozhodčích (cestovné, ubytování). 
 Umožní umístění zdarma upoutávky na MČR 2024 na svých webových stránkách. 
 Zajistí medaile a diplomy. 
 Uhradí náklady na stream do výše 70 000 Kč oproti faktuře. 
 
Pořadatel se zavazuje: 
 Uspořádá MČR 2024 v termínu a v souladu s Rozpisem soutěží a to tak, aby nebylo poškozeno dobré 

jméno ČBaS.  
 Zajistí sportovní halu s možností umístění 5 badmintonových koberců. Doporučená divácká kapacita haly 

je alespoň 400 míst k sezení. Pořadatel je oprávněn místo konání změnit a tuto změnu oznámit ČBaS, avšak nejpozději 2 měsíce před konáním MČR 2024. 
 Zajistí potřebný počet míčů splňujících certifikaci pro danou úroveň turnaje, zajistí dle potřeby čárové 

rozhodčí, kteří musí být starší 15 let a uhradí veškeré případné náklady s tím spojené. 
 Zajistí pro delegované rozhodčí stravu po celou dobu soutěže.  
 Zajistí po celou dobu soutěže (v průběhu všech zápasů) přítomnost lékaře ve sportovní hale a uhradí veškeré náklady na lékařský dozor. 
 Zajistí po celou dobu soutěže přítomnost fotografa a moderátora a uhradí veškeré náklady s tím spojené.  
 Zajistí ve spolupráci s ČBaS a na vhodném místě v hale vyvěsí vlajku ČBaS. 
 Umístí na vhodném místě ve sportovní hale max. 4 reklamní panely partnerů ČBaS, jejichž velikost bude 

předem projednána s pořadatelem (z důvodu jednotného vzhledu haly). Reklamní bannery budou umístěny tak, aby byly v záběru TV. 
 Zajistí vhodnou místnost s pohoštěním pro VIP hosty – pro partnery ČBaS a zástupce ČBaS s volným vstupem (případně se vstupenkou) – zajistí zdarma dodání 20 kusů VIP vstupenek pro svaz a 20 kusů VIP vstupenek pro svazem pozvané partnery. Seznam bude ze strany ČBaS dodán 1 měsíc před akcí 

z důvodu plánování kapacity.  
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 Zajistí odpovídající zázemí pro hráče a rozhodčí, zajistí nabídku oficiálního ubytování pro účastníky 

turnaje a rozhodčí (pro rozhodčí zajistí rezervaci ubytování). 
 Zajistí internetové připojení pro rozhodčí. 
 Zajistí odpovídající servis pro diváky – občerstvení formou bufetu a standardní hygienické zázemí.   
  
   
Nabídky zasílejte do výše uvedeného termínu  v písemné formě na adresu: Český badmintonový svaz, z.s. 
Zátopkova 100/2 16900 Praha 
 V nabídce je třeba přesně specifikovat halu (možno též zaslat fotografie). 
 Označení : MČR 2024 NEOTVÍRAT  
  
Petr Martinec předseda ČBaS 
 V Praze dne 10.11.2022 
 

  
 
 

 
 
 


