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A. Právní subjektivita Místního pořadatele: 

 

1. Charakteristika: 

1.1 Místní pořadatel pro Turnaj Chance 3x3 Tour 2019 musí mít doloženou právní subjektivitu. Pro 

spolupráci s Exekutivou ČBF 3x3 jmenuje pověřenou osobu.  

 

 

B. Spolupráce s ČBF 3x3 a spolupráce s regionálními subjekty: 

 

1. Spolupráce s ČBF 3x3: 

1.1 Místní pořadatel se v případě nutnosti zúčastní jednání s místní samosprávou, případně majiteli 

pozemků, k zajištění vhodného prostoru pro pořádání turnaje (marketing a technika: WIFI 8 MB/8 

MB, elektrická energie, voda). Zprovoznění všech technických zařízení se předpokládá nejpozději od 

9,00 hodin, tj. dvě hodiny před zahájením turnaje. 

 

1.2 Místní pořadatel si zajistí prostřednictvím pověřené osoby, stalý informační styk o průběhu příprav, 

s Exekutivou ČBF 3x3. 

 

2. Spolupráce s regionálními subjekty: 

2.1 Místní pořadatel bude nápomocen, dle dispozic ČBF 3x3, při spolupráci s regionálními subjekty, tj.:  

- Regionální sportovní organizace a basketbalové kluby. 

- Místní a krajská samospráva, společenské organizace.  

- Podnikatelské subjekty, regionální média. 

 

 

C. Účast na řízení soutěže: 

 

1. Řízení soutěže: 

1.1 Navrhuje odpovědnou osobu do „Odvolací komise“ turnaje ČBF 3x3 - Tour 2019. 

 

1.2 Pokud si současně zorganizuje ve vlastní režii Místní soutěže, tak také zajistí řízení Místních soutěží:  

- Mládež U15, U12, U9. 

- Dospělí O35. 

 

 

D. Další odpovědnosti Místního pořadatele: 

 

1. Personální zajištění: 

1.1 Zajišťuje pomocné rozhodčích ke stolku na soutěž Chance 3x3 Tour 2019 v počtech: 

-  Obvykle šest trojic (zapisovatel, operátor technického zápisu a časoměřič) na šest oficiálních kurtů 

hlavní soutěže (náklady na odměny pomocných rozhodčích hradí ČBF 3x3). 

 

1.2 Zajišťuje si pozorovatele (rozhodčí) na kurty Místních soutěží. 

 

2. Technické zajištění: 

2.1 Zajišťuje kompletní přípravu kurtů (koše, lajnování hřiště, časomíry, zápisy atd.) pro Místní soutěže. 

 

2.2 Rozsah pomoci a spolupráce s Exekutivou ČBF 3x3, při organizování Místních soutěží, bude stanoven 

po vzájemné dohodě individuálně. 


