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žadatele Město Nové Hfady
Nám. Republiky 46,373
Sídlo
245267
IČ:

Nazev

33 Nové Hrady

Mgr. Vladimír Hokr
starosta města

Zastoupen:
Funkce:

Žádáme o přidělení organizace následujících soutěžíVŘ v tanečnímsportu v roce 2022

Nazev akce

NoVoHRADsrl ČíŠr
- 42. ročník

:

Tanečníliga DoSPĚIÝCH
Tanečníliga SENIORŮ
Postupová soutěž třídy,,A" dospělých

Druh soutěží :

Místo konání

:

Sál hotelu Máj

Yitorazská295
373 33 Nové Hrady
Datum konání :

12.3.2022 - tradiění termín
(náhradní termín I 9 .3 .2022, 9 .4.2022, 12.2,2022)

ŽadateI se zavazuje splnit podmínky výběrového íízeníČSTS, zejména

-

je dle zákona oprávněn pořádat sportovní soutěže v Českérepublice
dodrženívšech ustanovení soutěžrího a kvaliťrkačníhořádu ČSrS a schválených propozic
použitívýpoěetního systému zapůjěeného ČSrS a sčitatele zaškoleného pro jeho polživání
úhrada cestovních ýdajů porotcům a funkcionářům dle schválených propozic až do výše použitíos. auta
odměna pro porotce a funkcionráře dle pravidel ČSrS
v případě, že akce zaěne před 10 hodinou - ubytovrání pro funkcionáře a porotce v noci před
soutěží. V případě, že akce skončípo 20 hodině - ubytování pro funkcionáře, porotce a soutěžicí,kteři budou soutěžit po 20 hodině v noci po soutěži
ceny dle finančníhořádu ČSrS
velikost parketu 12 x 18 m
souhlas organizátora s bezplatnlým pořizovráním amatérských TY zántarrlů členy ČSrS
volný vstup pro ěestné ěleny, ýkonnou radu a dozorěí radu ČSTS, porotce tř. I a oficiátni zástupce čov, všvtT, čASPV (do 20 míst)
v případě, Ze ČSrS předá televintí právatřetí straně, respekíování technických a organizačních
požadavků této ťetístrany
umístěníloga (1x1 m) anánuČSrS anázyu,,Taneění liga202l" vedle oficiálního názvu soutěže,přtpadně na ěelní ploše taneěního parketu
respektování oficiálních sponzors§ých, reklamních a mediálních partneru ČSrS
požadovaná jistota ve qýši 30.000,- Kě

Smluvní partner organtzátora: Ing. Pavel Kojetín, IČ : 15918050 - předmět podnikání organizace spor-

tovních soutěží (viz příloha)

Rámcový scénář akce včetně hrubého ěasového harmonogramu
09.00 - otevření sálu
10.00 - zahájení soutěží

19.00 - večernígalaprogram soutěže
22.00 - předpokládaný závér soutěže
22.00 - společenský raut pro spol|zory, ťrnálové tanečnípáry, porotce soutěže atd.

Předpokládaný rozpoěet na zabezpečení akce

příprava sálu
ceny
nriklady na porotu a odborné pracovníky soutěže
technické zabezpečent soutěže
or gantzačni zab ezpeěeru soutěže
celkem cca kč

30000
30000
1 50000
55000
60000
325000

nostň
U
kritéria
hodnocení nabídek:
Uspěšné pořádání soutěžív předchozích úspěšnénepřetržit é poŤádání předchozích 4 1 ročletech
níkůsoutěže (pro rok2020 a2021nám byla soutěž přidělena. ale vzhledem k lryhlášení nouzového
stavu vládou ČR se nemohla uskutečnit)
Tanečníplocha
Parketová podlaha 12 x 18 m, každoročně před
soutěžíspecielně ošetřena.
Na parketu nejsou žádnéčáry, není co zakývat
(nejedná se o spofiovní areál, ale společensképrostory)
Počet porotců
1 1 porotců včetně zabraniěních
párů
Počet soutěžících
v rnirrulýclr
Ftlči.y párů na minulénr ročníkusoutěže
létech
TLDO-ST 27 pári, TLDO-LA 26 párů (účastfinahstů MČR)
TL Seniorů-ST 51 párů, TL Senioru-LA 14 párů
A-ST 24 párů, A-LA 2l párů
Tradice
Nepřetržit é pořádáni předchozích 4 1 ročníků
soutěže (pro rok 2020 a202I námbyla soutěž přidělena, ale vzhledem k lyhlášení nouzového star,u
vládou ČR se nemohla uskutečnit).
Soutěž je pořádánajako Memoriál Karla Hrušky
- čestnéhočlena CSTS
Více možných termínů
splněno - 3 náhradní termíny (viz datum konání)
pořadu
Vysílání
v TV
Ne
pořizován záunam pro potřeby města
ZqištěníúčastiYlP z oblasti politiky,
Ano - každoročně tradičně účastzástupců vedení
hospodařství, sportu a kultury
kraie. města Nové Hrady. okolních měst. VIP atd
Technické parametry tanečníchploch a
Splněno - proběhla celková rekonstrukce hotelu
prostoru
tanečního
Mái.
Nasvětlení tanečníhoparketu
Ano - každoročně zajištěno
přídavnými světly
kvalita soutěžícíchv minulÝch letech
dlouhodobá účastfinalistů McR
Snadnost parkování
Splněno - zcela bezproblémové bezplatné parkovrání přímo u místa konání soutěže
:

Prize money
Galaveěer

Zajišténía tthr ada zahraničníhoporotce

Minimální kapacita diváků

Ano - pary získávají kromě finančníchcen dle FR
i hodnotné ceny věcné
Ano - každoročněje galavečer pořádán.
V j eho rámci probíhá pro semifin áIov á a finálov á
kola soutěže TLDO.
Po skončenísoutěžítradičníspolečenskésetkaní
na raufu (pro finálové péry, porotce, sponzory,
VIP, organizátory, zástupce města, hosty atd.)
Ano - kromě toho pravidelně účastporotců ČR
s licencí WDSF
cca 300 divtáků.
Vstupenky na večemígalavečer jsou tradičně zcela
vyprod,ány.

v Nových Hradech, dne 10.06.2021

6ĚP }č

Mgr. VĚ'dimír Hokr
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