Proč a jak zorganizovat NÁRODNÍ POHÁR nebo MČR?
Co vám organizování Národního poháru přinese?
-

prezentace klubu ve vašem městě a oslovení potenciálních sponzorů
možnost prezentovat tradiční karate ve vašem městě (vhodné spojit s náborem nových členů)
starosta nebo zástupce města, který soutěž zahájí, je osoba, na kterou se můžete v budoucnu obrátit
vyvíjíte činnost, kterou zástupci města i veřejnost ocení a uděláte si dobré jméno
prezentace vašeho klubu v rámci ČATK
závody ve vlastním městě motivují děti k účasti. Rodiče na tribunách také získají lepší vztah ke koníčku
svého dítěte. Jejich podpora v budoucnu je nenahraditelná. Dobrý vztah s rodiči vždy napomáhá budování
úspěšného a fungujícího klubu

Finanční stránka
- startovné vybírá a náleží ČATK, která hradí pronájem tělocvičny, lékaře, medaile, diplomy, odměny rozhodčích
atd.
- pořádající klub nehradí žádné náklady spojené s Národním pohárem či MČR, které jsou součástí
standardního rozsahu NP/MČR, může ale zajistit navíc věcné ceny (kromě diplomů a medaili), občerstvení atd.
na vlastní náklady
- všechny příjmy od města, kraje a sponzorů jsou příjmy pořádajícího klubu

Co zajišťuje klub
Termín závodu – ve spolupráci s vedoucím STÚ se dohodněte na termínu závodu (ideálně v době
podzim/zima, kdy se tvoří kalendář na následující rok, aby bylo v souladu s dalšími aktivitami – závody,
semináře, tréninky reprezentace, ME, MS, atd.).
Sportovní halu – na daný termín zajistíte sportovní halu (velikost pro 4 tatami !!!). Pokud je v hale
tribuna, je to výhoda. Halu rezervujte od 8:00 do 18:00 hod. na den závodů a následně předejte kontakt
na pronajimatele vedoucímu STÚ ČATK, který zajistí podpis Smlouvy o pronájmu a formu úhrady za
tělocvičnu. Pronájem haly hradí ČATK.
Lékař – po celou dobu soutěže musí být přítomen minimálně jeden lékař. Přes vedoucího STÚ lze domluvit
„asociační“ lékaře MUDr. Martinu Přecechtělovou a MUDr. Bohumila Dočekala. V případě, že by se z
jakéhokoliv důvodu nemohli účastnit, musí lékaře zajistit klub, většinou přes známé nebo přes nemocnici.
Vždy doporučujeme řešit s velkým předstihem, současně s rezervací sportovní haly. Lékaře vyplácí
ČATK, obvyklá cena je 1000,- Kč/akci. V případě nutnosti lze tuto částku navýšit.
28 židlí a 7 stolů (4 velké + 3 menší, pokud by byly k dispozici pouze menší stoly, musí jich být
alespoň 11) – 22 židlí pro rozhodčí, 1 židle registrace, 4 židle techničtí rozhodčí, 1 - 2 židle lékař/i, 1 stůl
registrace, 1 stůl zázemí (rozložení medailí), 4 stoly techničtí rozhodčí, 1 stůl lékař/i. Většinou v halách
stoly a židle mají. Zjistit u správce haly ještě před rezervací! Výše uvedené platí pro 4 zápasiště.
8 dobrovolníků z klubu (mohou být i závodníci nebo rodiče dětí z klubu) – jedná se o asistenty, kteří se
postarají o přípravu haly před závodem - rozložení tatami (to doveze ČATK), rozmístění židlí, stolků,
nachystání cen, rozvěšení reklamních poutačů a kamizi (doveze ČATK), natažení kabelů pro ozvučení atd.
a také vše sklidí po závodech

Co zajišťuje ČATK
- Delegování hlavního rozhodčího i ostatních rozhodčích (potvrzením jejich účast na akci) a technického týmu
- Vytvoření a rozeslání propozic
- Závodníky
- Zpracování došlých přihlášek včetně rozlosování jednotlivých disciplín (počítačem)
- Praporky, číselné tabule, šerpy
- Kamiza + reklamní poutače vč. provázků na úchyt
- Bodovací karty pro jednotlivé disciplíny, propisky, prázdné papíry, nůžky
- Dovoz a odvoz tatami (skládání na místě a rozkládání zajistí pořádající klub !!!)
- Izolepa na polep zápasišť
- Mikrofony a ozvučení (prodlužovací kabely, rozdvojky)
- 5 ks počítače + 4 ks televize (včetně obsluhy technickými rozhodčími), tiskárna
- Medaile, diplomy
- Vytištěná směrnice „Organizace soutěží“ na daný rok
- Registraci závodníků
-

Výplatnice pro rozhodčí

-

Stupně vítězů (pouze pro MČR)

-

Medaile „včelky“ (pouze pro MČR)

V tomto dokumentu je popsána „základní verze“ pořádání Národního poháru. Samozřejmě je možné
zajistit mnoho věcí navíc, dle uvážení pořadatele (a na jeho náklady). Věci navíc nejsou povinné
a budou především svědčit o dobré organizaci a vytvářet pořadateli dobré jméno.
Tipy navíc :
- Občerstvení (v halách většinou je, takže jen domluvit, aby měli otevřeno)
- Poháry pro vítězné závodníky
- Věcné ceny – jakákoliv drobnost od sponzora (především pro dětské kategorie)
- Jídlo a pití pro rozhodčí
S tímto dokumentem by pro vás neměl být problém zorganizovat Národní pohár. Jakékoliv dotazy vám vedoucí STÚ
rád zodpoví.
Ing. Dana Hradská
vedoucí STÚ ČATK

