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Vec:    Podmienky výberu organizátora turnajov ITTF WJC  Slovak Junior 

and Cadet Open 2020 
 

 

 

Slovenský stolnotenisový zväz vypisuje výberové konanie na organizátora turnaja ITTF WJC  

Slovak Junior a Cadet Open 2020 

 

SSTZ zabezpečí :  

- vybavenie potrebnej korešpondencie s ITTF a športovej agendy súvisiacej s konkrétnym 

turnajom 

- stolnotenisový materiál potrebný na stretnutie (stoly, sieťky, ohrádky, rozhodcovské stolíky , 

počítadlá, košíky na uteráky, loptičky, vlajky, hymny ) 

- prepravu reprezentácie SR na miesta turnajov 

- delegovanie domácich rozhodcov a zabezpečenie agendy súvisiacej s účasťou zahraničných 

rozhodcov 

- dodanie reklamných panelov, resp. bannerov 

- po dohode so SSTZ si môže organizátor umiestniť na turnaji  aj vlastné reklamy, ktoré nie sú v 

rozpore reklamnými záväzkami SSTZ, resp. predpismi ITTF a ETTU 

- SSTZ zabezpečí propagáciu na web stránke SSTZ   

 

Organizátor turnajov sa zaväzuje zabezpečiť : 

  

Zabezpečenie stanovených podmienok ITTF v zmysle predpisov: 

 

- 2020_WJC_Directives  

   https://ittf.cdnomega.com/eu/2019/11/2020_WJC_Directives-1.pdf  

 

- 2020_WJC_Sport Specific Information 

https://ittf.cdnomega.com/eu/2019/11/2020_ITTF_WJC_SSI_Finalll.pdf  

 

- ITTF 2020 World Junior Circuit Press Requirements & Media Guidelines  

https://www.ittf.com/wp-content/uploads/2019/09/2020-ITTF-WJC-Media-Guidelines.pdf 

 

- RACKET CONTROL REQUIREMENTS 

https://www.ittf.com/wp-content/uploads/2018/05/2019_RC_Requirements.pdf  

 

 

https://ittf.cdnomega.com/eu/2019/11/2020_WJC_Directives-1.pdf
https://ittf.cdnomega.com/eu/2019/11/2020_ITTF_WJC_SSI_Finalll.pdf
https://www.ittf.com/wp-content/uploads/2019/09/2020-ITTF-WJC-Media-Guidelines.pdf
https://www.ittf.com/wp-content/uploads/2018/05/2019_RC_Requirements.pdf


- 2020_ITTF Handbook  

https://www.ittf.com/wp-content/uploads/2019/11/2019ITTFHandbook_v2.pdf  

 

- Directives for Match Officials  at World Title Competitions and ITTF Sanctioned Events 

(1.1.2020) 

https://www.ittf.com/wp-content/uploads/2020/03/Directives_Match_Officials_2020.pdf  

 

 

ITTF World Junior Circuit Slovak Junior & Cadet Open – 5 dní 
 

Termín : 11.-15.11.2020 

 

- 12 hracích stolov, 6 tréningových stolov 

-  cca 160 hráčov 

-  50 trénerov 

-  45 rozhodcov 

-  10-15 ITTF a organizátori  

 

Všeobecné podmienky ITTF : 

 

- Základné požiadavky viď 2020_WJC_Directives čl. 1.3, čl. 2 

- Disciplíny – viď 2020_WJC_Directives čl. 3 

- Prihlášky a počet účastníkov  – viď 2020_WJC_Directives čl. 4 

- Časový program  – viď 2020_WJC_Directives čl. 5 

- Hracie podmienky – viď 2020_WJC_Directives čl. 6 

- Funkcionári a rozhodcovia  – viď 2020_WJC_Directives čl. 7.,8. 

- Zdravotné zabezpečenie  – viď 2020_WJC_Directives čl. 9 

- Dopravný servis  – viď 2020_WJC_Directives čl. 10 

- Ubytovanie a strava  – viď 2020_WJC_Directives čl. 11.,12. 

- Lokálna doprava  – viď 2020_WJC_Directives čl. 13 

- Servis pre hráčov  – viď 2020_WJC_Directives čl. 14.,15. 

- Spolupráca s Comp. Managerom  – viď 2020_WJC_Directives čl. 16 

- Media  – viď 2020_WJC_Directives čl. 17.,18, 20., 21. , 

- Výsledkový servis  – viď 2020_WJC_Directives čl. 19 

- Technické požiadavky - viď 2020_WJC_Directives čl. 22., 24 

- Oficiálny program –bulletin -viď 2020_WJC_Directives čl. 23 

- Kontrola rakiet - viď 2020_WJC_Directives čl. 24, 25. 

                           2020 RC Requirements 

- Prize money -  viď 2020_WJC_Directives čl. 26 

- Sponzorské zabezpečenie - viď 2020_WJC_Directives čl. 29 

- Zrušenie podujatia – viď 2020_WJC_Directives čl. 28 

- Tréningový kemp pred alebo po podujatí – viď 2020_WJC_Directives čl. 30, čl. 31 

 

Všeobecné podmienky SSTZ : 

 

- štandardné hracie podmienky  s hracím priestorom  12m x 6m x 5m (výška)  s rovnomerným 

osvetlením  s minimálnou intenzitou 800 LUX a s hľadiskom s diváckou kapacitou , ozvučenie 

haly , mikrofón pre rozhodcov a moderátora stretnutia 

- teplota v hale min. 18 st. Celzia 

- 5 šatní (2x muži, 2x ženy, rozhodcovia) 

- zabezpečenie certifikovanej podlahy ITTF – napr. Taraflex, Stag, JOOLA, atď. V prípade, že 

lokálny organizátor nevie zabezpečiť v mieste konania stretnutí, je možné ju zapožičať zo 

SSTZ 

- internetové pripojenie pre live scoring a streaming s minimálnou kapacitou  UPLOUD 3 

megabit/sek. 

https://www.ittf.com/wp-content/uploads/2019/11/2019ITTFHandbook_v2.pdf
https://www.ittf.com/wp-content/uploads/2020/03/Directives_Match_Officials_2020.pdf


- zabezpečenie ubytovania pre všetkých účastníkov, rozhodcov, pričom  zahraniční účastníci  

štartujú na vlastné náklady (ubytovanie). Cena ubytovania musí byť vopred prekonzultovaná 

so sekretariátom SSTZ 

- ubytovanie pre hráčov by malo byť zabezpečené  na úrovni   trojhviezdičkového alebo     

      štvorhviezdičkového  hotela        (v zmysle reglementu ITTF)  

- úhrada pobytových nákladov (ubytovanie, strava)  pre reprezentáciu Slovenska  50 osôb, 

zástupcov ITTF a rozhodcov.  

- usporiadanie záverečného banketu pre účastníkov 

- usporiadateľskú službu, technickú čatu, propagáciu (plagát, bulletin) , vytvorenie podmienok 

pre prácu novinárov 

- prepravu stolnotenisového materiálu z Bratislavy, do dejiska stretnutia a späť 

- lokálny organizátor zabezpečí  propagáciu  v mieste konania turnaja 

- nahlásenie podujatia v zmysle zákona 1/2014 

- ustanoviť organizačný  výbor na čele so zodpovednou osobou, ktorá bude priebežne 

komunikovať so sekretariátom SSTZ 

- zabezpečenie dopravy z najbližšieho medzinárodného letiska a železničnej stanice 

- zabezpečiť miestnu dopravu pre zúčastnené družstvá z hotela  do haly a späť -  vrátane 

tréningov 

 

Ďalšie  podrobnosti budú prekonzultované a upresnené už s konkrétnymi organizátormi. 

SSTZ žiada záujemcov o usporiadanie  niektorého z uvedených turnajov, aby písomnú žiadosť zaslali 

na sekretariát SSTZ v termíne najneskôr do 30.4.2020. V prípade záujmu viacerých uchádzačov si VV 

SSTZ vyhradzuje právo rozhodnúť o mieste  turnaja  na základe posúdenia všetkých predpokladov.  

SSTZ si vyhradzuje právo nevybrať žiadneho uchádzača o organizáciu  turnaja. 

 

 

Ďalšie informácie na sekretariáte SSTZ mailom na sstz1@sstz.sk  

 

 

Bratislava, 27.3.2020 

 

 

 

           Mgr. Ivica Hatalová, v.r. 

           generálny sekretár SSTZ 
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