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JAK SE POSTUPUJE NA REPUBLIKOVA
FINALE?
SLZŠ Junior
RF SLZŠJ v kolektivních sportech se ideálně účastní 16 družstev (14 vítězů krajských finále,
družstvo pořadatele a druhé družstvo STC), která se rozdělí do čtyř skupin podle klíče
uvedeném v Termínovém kalendáři AŠSK na daný školní rok. Vítězové KF obdrží po svém
vítězství v krajském finále propozice na RF, na základě kterých se poté přihlašují pořadateli.
Pořadatelské družstvo je zpravidla z pořadatelské školy, nebo ze školy v daném městě.
Startující tým na divokou kartu vybírá pořadatel, případně může požádat o spolupráci
sportovní úsek sekretariátu AŠSK.

SLZŠ, SLSŠ
Na RF SLZŠ a SLSŠ v kolektivních sportech postupují vítězové jednotlivých kvalifikací
(A,B,C,D,E), kterých se účastní vítězové krajských finále a pořadatelské družstvo (zpravidla
pořádající škola).
RF Poháru rozhlasu (atletika) má právo se účastnit 6 vítězných družstev z krajských finále v
každé kategorii a další 2 družstva v každé kategorii s nejvyšším počtem bodů z krajských finále
bez ohledu na pořadí.

Soutěže typu „C“
Finále poháru AŠSK se zpravidla účastní vítězové KF a družstvo pořadatele, v případě menšího
počtu družstev u některých sportů má pořadatel právo „donominovat“ další družstva dle
svého uvážení. Kolektivních sportů (florbal III., kvalifikace ISF, …) mají právo se účastnit
vítězové jednotlivých kvalifikací.

Postupující z kvalifikací
Vítěz krajského finále u kolektivních sportů (u Středočeského kraje 1. a 2. družstvo, o jeho
nasazení rozhoduje KR STC) absolvuje kvalifikaci do republikového finále AŠSK ČR. Pro tento
účel jsou postupující družstva z jednotlivých krajů rozdělena do pěti kvalifikačních skupin:
I.
II.
III.
IV.
V.

skupina A: Karlovarský, Ústecký a Praha
skupina B: Plzeňský, Jihočeský a 1.(2.) družstvo Středočeského kraje
skupina C: Liberecký, Královéhradecký a 1.(2) družstvo Středočeského kraje
skupina D: Pardubický, Jihomoravský a Vysočina
skupina E: Olomoucký, Moravskoslezský a Zlínský

Každý vítěz kvalifikační skupiny má právo startovat na RF (Finále poháru) AŠSK.
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NASAZENI DO SKUPIN RF
SLZŠ, SLSŠ
U kolektivních sportů sportovní ligy ZŠ a SŠ nasazení do skupin probíhá podle předem daného
klíče, který je podrobně popsán v Termínovém kalendáři AŠSK, a písmena znamenají
postupující z jednotlivých kvalifikací.

Skupiny pro školní rok 2018-2019:
I.: F (pořadatel), E, D.
II.: C, B, A.

SLZŠJ
Nasazení do skupin probíhá podle daného klíče, který je podrobně popsán v Termínovém
kalendáři AŠSK. Skupiny pro školní rok 2018–2019:
I.: A (HKR), B (JIC), C (JIM), D (KVA)
II.: E (LIB), F (MSL), G (OLM), H (PAR)
III.: I (PHA), J (PLZ), K (STC1), L (UST)
IV.: M(VYS), N (ZLN), O (STC2), P (POŘADATEL)
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PRIPRAVA NA RF
Před republikovým finále je třeba zajistit několik záležitosti. Pokusili jsme se tyto záležitosti
shrnout do několika bodů.
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.
IX.
X.
XI.
XII.
XIII.
XIV.
XV.
XVI.
XVII.
XVIII.
XIX.
XX.
XXI.
XXII.
XXIII.

I.

Přihláška k pořadatelství RF
Rozpočet na RF
Propozice RF
Zajištění pronájmu sportoviště a jeho náležitosti
Zajištění ubytování a stravování pro účastníky na RF
Zajištění doprovodného programu
Zajištění pořadatelského týmu a s ním související rozdělení funkcí a kompetencí
Zajištění čestného předsednictva
Zajištění pořadatelské školy
Záštita nad RF
Žádost o dotaci/grant z krajského úřadu
Zajištění patrona soutěže
Zaslání propozic a formulářů k vyplnění všem týmům RF
Scénář zahajovacího ceremoniálu
Scénář závěrečného ceremoniálu
Zajištění zdravotníka
Zajištění hlavního rozhodčího a ostatních rozhodčích
Zajištění personálního obsazení stolku pomocných rozhodčích
Polepení cedulí s názvem družstva pro zahajovací a závěrečný ceremoniál
Zajištění materiálního zabezpečení
Zajištění věcných cen
Zajištění regionálních médií na RF a povinnosti pořadatele při účasti mediálních
partnerů AŠSK
Zajištění plotů na bannery pro venkovní RF

Přihláška k pořadatelství RF

Závaznou přihlášku potvrzenou garantem sportu je možné zasílat na sekretariát průběžně ve
školním roce i na roky budoucí. Prioritou bude obsadit daný sport na následující školní rok.
Sportovní úsek doporučí VV schválit daného pořadatele. Pořadatel bude o přidělení
pořadatelství informován sekretariátem bez odkladu. Důvodem průběžného přidělování
pořadatelství je včasné požádání o granty a jiné finanční podpory.
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II.

Rozpočet na RF

Pořadatel zasílá před konáním soutěže plánovaný rozpočet soutěže, zasílá jej alespoň 2 měsíce
před soutěží. Pro plánovaný rozpočet využijte přílohu č. 6 „Plán a vyúčtování finančních
prostředků“, ve kterém naleznete způsobilé náklady soutěže. Při tvorbě plánovaného
rozpočtu využijte také přílohu č. 11 „Financování RF 2018/19“, z které vyplývají náklady, které
jsou financovány pro daný typ soutěže, a přílohu č. 12 „Metodické pokyny RF“. Plánovaný
rozpočet zasílejte na email provozního úseku: cervena@assk.cz. Po skončení soutěže zasílejte
do 30ti dní rozpočet se skutečnými náklady na email účetní: kafkova@assk.cz. Pokud budete
žádat o posunutí termínu z důvodu přidělení finanční dotace od krajského či jiného úřadu,
žádejte o souhlas opět paní Kafkovou na emailu výše.

III.

Propozice RF

Pořadatel RF je povinen ve spolupráci s garantem sportu zpracovat propozice a zaslat je
nejpozději dva měsíce před konáním RF na sportovní úsek sekretariátu AŠSK ČR. Propozice
jsou zasílány krajským radám AŠSK ČR a zveřejněny na webových stránkách AŠSK ČR. Vzorové
propozice naleznete na webových stránkách assk.cz v sekci Soutěže/Pokyny pro pořadatele.

IV.

Zajištění pronájmu sportoviště a jeho náležitosti

Výběr vhodného sportoviště je jedním z nejdůležitějších organizačních bodů. Sportoviště pro
konání RF musí být v důstojném stavu (zde závisí na konkrétních podmínkách daného místa
RF). Při zajištění sportovišť je třeba brát ohled na počet šaten: každé družstvo, které se RF
zúčastní, by mělo mít svou vlastní šatnu. Pokud to podmínky v místě konání RF nedovolují,
doporučujeme umístit maximálně dvě družstva do jedné šatny. Při výběru sportoviště
promyslete umístění pro níže uvedené místnosti:
a) Prezenční místnost
Místnost určená k předání důležitých materiálů družstev pořadateli republikového finále.
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b) Produkční místnost
Produkční místností se rozumí zázemí pro pořadatele soutěže, ve které dochází ke
zpracovávání dat ze soutěže. V místnosti musí být připojení k internetu počítač a tiskárna.
Doporučujeme mít produkční místnost co nejblíže sportovišti pro co nejužší kontakt
k předávání informací.
c) Skladovací místnost
Místnost určená pro úschovu cen, cedulí a dalšího materiálu určeného pro RF.
d) Místnost pro technickou poradu
Místnost sloužící pro sdělení důležitých organizačních pokynů.
e) Místnost pro trenéry a vedoucí družstev
Místnost určená jako zázemí pro trenéry a vedoucí družstev, kde si mohou vyměňovat
vzájemně dojmy a relaxovat mezi utkáními. Může být zřízena z místnosti pro technickou
poradu či prezenční místnosti.
f) V. I. P. místnost
Je-li na RF zajištěna přítomnost vzácných hostů (např. partnerů, starosty města či hejtmana
kraje, a dalších významných osobností), doporučujeme pro ně zřídit V. I. P. místnost. Ve
V. I. P. místnosti musí být zajištěno občerstvení a vstup by měl být podmíněn identifikační
kartou se jménem osoby.

V.

Zajištění ubytování a stravování účastníků RF

Ubytování a stravování účastníků je hrazeno dle typu soutěže a je rozepsáno v příloze č. 12
„Financování RF 2018/19“. Pokud je ubytování a stravování hrazeno, vedoucí družstev, která
využijí této možnosti, zašlou potvrzení o účasti a seznam ubytovaných nejpozději do data
uvedeného v propozicích na emailovou adresu pořadatele. Vzorové propozice včetně příloh
„Návratka“, „Seznamu ubytovaných“ a „GDPR“ naleznete na webové stránce www.assk.cz
v sekci Soutěže/Pokyny pro pořadatele. Ubytování doporučujeme z ekonomických důvodů na
kolejích vysokých škol, pro stravování využijte školních jídelen.
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VI.

Zajištění doprovodného programu

Pro zvýšení úrovně republikového finále doporučujeme zorganizování doprovodného
programu. Po prvním finálovém dni můžete zorganizovat exhibiční utkání mezi účastníky, tzv.
„All star game“ či soutěže v individuálních činnostech jednotlivce. Výherce těchto soutěží
můžete odměnit drobnou cenou (zpravidla vítězové obdrží propagační materiály města –
notýsky, propisky, atd.). Další alternativou může být exhibiční utkání místního sportovního
klubu, sledování tréninku místního sportovního klubu, beseda se zajímavou osobností,
prohlídka města a jiné.

VII.

Zajištění pořadatelského týmu RF a s ním související rozdělení funkcí
a kompetencí

Nezbytnou podmínkou pro hladký průběh RF je zajištění spolehlivého pořadatelského týmu.
Obsazení funkcí závisí na konkrétních podmínkách daného místa RF. Doporučujeme do
pořadatelského týmu umístit mix pedagogů z pořadatelské školy a šikovných studentů.
Personální obsazení a jednotlivé odpovědnosti jsou součástí přílohy č. 17 – Rozdělení funkcí
a kompetencí RF.

VIII.

Zajištění čestného předsednictva RF

Při zahajovacím a závěrečném ceremoniálu jsou představování členové tzv. čestného
předsednictva. Vybraní členové čestného předsednictva mají řečnické vystoupení a stávají se
z nich předávající osoby při závěrečném ceremoniálu.
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Mezi členy čestného předsednictva by vždy měli být zařazení níže uvedené osoby:
a) Ředitel RF
b) Sportovní ředitel RF
c) Garant sportu AŠSK
d) Ředitel pořadatelské školy
e) Zástupce města či kraje
f) Zástupce AŠSK (Zástupce sekretariátu, Krajská rada AŠSK, Okresní rada AŠSK)
g) Patron soutěže
h) Případně zástupce příslušného sportovního svazu

IX.

Zajištění pořadatelské školy

Ředitel RF vybere pořadatelskou školu, která získává divokou kartu pro účast na republikovém
finále. Pořadatelskou školu doporučujeme maximálně využít při obsazování personálního
obsazení pořadatelského týmu.

X.

Záštita nad RF

Doporučujeme si sjednat záštitu nad RF se starostou města či hejtmanem kraje v místě
pořádání akce. Záštita může mimo jiné pozitivně pomoci se žádostí o finanční dotaci a zvyšuje
celkovou prestiž celého finále. Toto může mít pozitivní vliv na získání podpory od regionálních
partnerů.

9

XI.

Žádost o dotaci/grant z krajského úřadu

Pořadatelům soutěží – od okresní po republikovou úroveň – doporučujeme získat část
finančních prostředků na pořádání soutěží od příslušných krajských úřadů prostřednictvím
žádosti o dotaci/ grant. Pravidla pro podání žádosti stanovuje příslušný krajský úřad. Pro
jednotlivé kraje se tato pravidla mohou lišit.
Postup je obecně následující:
I.

Krajský úřad vypíše výzvu pro podání žádosti

II.

Pořadatel sleduje webové stránky KÚ/ případně se osobně dotáže na příslušném
oddělení KÚ, kdy je výzva pro čerpání zveřejněna a jaká jsou pravidla

III.

Pořadatel vytvoří a podá žádost na KÚ – online systém/ formulář v doc formátu (liší se
dle kraje)

IV.

Odešle na KÚ dle stanoveného termínu

Doporučujeme si před vytvářením samotné žádosti sjednat schůzku na krajském úřadu, kde
pořadatel představí soutěž, plánované náklady a cílovou skupinu (mládež ve školním věku), a
domluví se s poskytovatelem dotace na podrobnějších podmínkách a následných krocích
žádosti.

XII.
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Zajištění patrona soutěže – Bude doplněno.

XIII. Zaslání propozic a formulářů k vyplnění všem týmům RF
Pořadatel zasílá na všechny kvalifikované školy před začátkem RF platné propozice a další
dokumenty, které jsou školy povinny předkládat při prezenci:
a) Formulář GDPR
b) „Návratka“ a „Seznam ubytovaných“
c) Soupiska potvrzená krajskou radou AŠSK
d) Soupiska opatřená čísly na dresu – doporučujeme alespoň ve dvou vyhotoveních,
jedno vyhotovení je pro stolek pomocných rozhodčích při přípravě zápisu o utkání,
druhá pak pro kontrolu při prezenci. Vzorové soupisky naleznete na webu www.assk.cz

XIV. Scénář zahajovacího ceremoniálu
Zahajovací ceremoniál je řízen koordinátorem zahajovacího a závěrečného ceremoniálu, který
je zodpovědný za jeho hladký průběh. Koordinátor vytvoří scénář zahajovacího ceremoniálu,
který obsahuje program a časový průběh (vzor – viz příloha č. 14). Zahajovací ceremoniál
obsahuje řízený nástup cedulonosičů, družstev a čestného předsednictva na plochu.
Moderátor a zvukař zvukově doplňují nástup. Nejdříve nastupují cedulonosiči na předem
stanovené značky (kloboučky), poté jsou vypouštěna jednotlivá družstva postupně, jako by šla
„v hadu“, družstva vypouští zodpovědná osoba a jména družstev čte moderátor, vhodná
hudba hraje v pozadí. Nástup dále obsahuje vystoupení žáků pořadatelské ZŠ, zpěv hymny ČR,
proslov osoby z čestného předsednictva a oficiální zahájení garantem sportu. Vše je nutné
zkoordinovat předem s moderátorem a zvukařem. Koordinátor také vykomunikuje se
zvukařem mikrofon/-y, které bude pověřená osoba předávat při proslovech čestného
předsednictva a při zpěvu hymny.
Před zahájením je vhodné provést zkoušku zahajovacího a závěrečného ceremoniálu včetně
všech družstev a zodpovědných osob. Před zahájením si koordinátor domluví sraz se všemi
členy čestného předsednictva, aby byli připraveni na nástup cca 10 minut před zahájením na
stanoveném místě. V případě účasti TV na akci je nástup proveden čelem ke kamerám ČT, zde
doporučujeme zkonzultovat průběh nástupu s producentem ČT.
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Samotný zahajovací ceremoniál běží podle scénáře, který obsahuje:
a) Nástup cedulonosičů a družstev na plochu
b) Nástup čestného předsednictva
c) Hymna AŠSK ČR
d) Představení čestného předsednictva (včetně titulů)
e) Hymna ČR
f) Vystoupení hostů s projevem (pořadí lze zaměnit)
g) Organizační pokyny v případě potřeby
h) Oficiální zahájení zástupcem AŠSK ČR a organizovaný odchod družstev

XV.

Závěrečný ceremoniál

Závěrečný ceremoniál je řízen koordinátorem zahajovacího a závěrečného ceremoniálu.
Koordinátor vytvoří scénář závěrečného ceremoniálu, který obsahuje program a časový
průběh (vzor – viz příloha č. 15). Závěrečný ceremoniál obsahuje nástup cedulonosičů,
družstev a čestného předsednictva na plochu. V případě závěrečného ceremoniálu
doporučujeme tzv. neřízený nástup, kdy v určený čas nastoupí cedulonosiči na plochu a
moderátor vyzve družstva k nástupu k cedulonosičům všechny najednou.
Pořadatel informaci o tomto nástupu předá vedoucím družstev na technické poradě, kteří tuto
informaci předají svým družstvům. Nástup čestného předsednictva je nutné domluvit
s jednotlivými osobami individuálně a sdělit jim čas srazu před nástupem. Scénář závěrečného
ceremoniálu obsahuje postup vyhlašování umístění, jména osob, které předávají medaile,
poháry a ceny. Informace, kdo co předává, je nutné sdělit jednotlivým předávajícím.
Aktualizovaný scénář včetně umístění družstev a jmen předávajících obdrží moderátor a
v případě účasti ČT také ČT ve 3 kopiích (režisér, komentátor a producent).
Před závěrečným ceremoniálem přichystá zodpovědný člověk stupně vítězů (případně určí
značkami, kde se budou ceny předávat, a informuje o tom moderátora, případně ČT).
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Dále koordinátor vykomunikuje se zvukařem mikrofon/-y, které bude pověřená osoba
předávat při proslovech čestného předsednictva a při zpěvu hymny.
Samotný závěrečný ceremoniál běží podle scénáře, který obsahuje:
a) Nástup cedulonosičů a družstev na plochu
b) Nástup čestného předsednictva
c) Vystoupení žáků ZŠ/ SŠ (pořadí lze zaměnit)
d) Předávání cen jednotlivcům (v případě účasti ČT doporučujeme předávat mimo
přímý přenos, v opačném případě působí předávání velmi zdlouhavě)
e) Vyhlášení All star team (v případě účasti ČT doporučujeme předávat mimo přímý
přenos, v opačném případě působí předávání velmi zdlouhavě)
f) Vyhlášení nejlepších týmů dívek a chlapců (Od 6. do 1. místa dívky, poté chlapci.
V případě ČT se přímý přenos zakončuje předáním pohárů a cen vítěznému týmu.)
g) Vystoupení hostů s projevem (pořadí lze zaměnit)
h) Hymna ČR
i) Oficiální zakončení zástupcem AŠSK ČR a předání plaket organizátorům soutěže

XVI. Zajištění zdravotníka
V průběhu celého RF musí být zajištěna přítomnost zdravotníka. Doporučujeme oslovit místní
Český červený kříž, popřípadě zdravotnické školy v okolí místa konání.

XVII. Zajištění hlavního rozhodčího a ostatních rozhodčích
Hlavní rozhodčí má na starosti delegace na jednotlivá utkání, měl by ručit za časový
harmonogram utkání – toho, že se vždy bude začínat včas a dle instrukcí ředitele RF. Hlavní
rozhodčí rovněž skládá při zahajovacím ceremoniálu slib rozhodčích.
Pokud máte problém se zajištěním rozhodčích, doporučujeme se obrátit na okresní či krajskou
organizaci příslušného sportovního odvětví.

13

XVIII. Zajištění personálního obsazení stolku pomocných rozhodčích
Doporučujeme obsadit stolky pomocných rozhodčích studenty z řad pořadatelské školy,
doplněné o jednoho až dva pedagogy.

XIX. Polepení cedulí s názvem družstva pro zahajovací a závěrečný
ceremoniál
Na zahajovací a závěrečný ceremoniál nastupují družstva za cedulonosiči. Každý cedulonosič
nese jednu ceduli, která nese oficiální název školy, která se do RF kvalifikovala. Vzor pro cedule
bude dostupný na webu AŠSK. Doporučujeme nechat polepit cedule přímo v tiskárně.
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XX.

Zajištění materiálního zabezpečení

a)

Nástěnky,

b)

Tiskárna + náhradní tonnery do tiskárny + dostatek papírů

c)

Hezké stoly na vystavení medailí a pohárů + ubrusy

d)

Věcné ceny,

e)

Rozlišovací dresy pro obě sportoviště,

f)

Připojení na internet,

g)

Stupně vítězů,

h)

Vytištěné tabulky pro výsledky,

i)

Vytisknuté náhradní GDPR formuláře,

j)

Stravenky,

k)

Prezenční listina

l)

Zvýrazňovače, fixy, tužky, propisky, fixy na textil,

m)

Lepidlo, lepící pásky, oboustranné pásky,

n)

Nůžky, řezáky,

o)

Desky,

p)

Prodlužovačky,

q)

Elektrikářské pásky na přichycení bannerů,

r)

Lékárnička

Materiální zabezpečení pro pořadatele RF ze strany sekretariátu AŠSK
a)

Bannery, roll-upy,

b)

Cedule na ceremoniály,

c)

Kloboučky na nástup,

d)

Trička pro pořadatele a technickou četu,

e)

Diplomy,

f)

Poháry, medaile, podnosy na medaile

V případě zájmu a upotřebení na RF můžeme zavést rozkládací stan s logem AŠSK.

XXI. Věcné ceny
a) Týmové ceny
Sekretariát AŠSK přiveze na RF medaile a poháry pro 1. – 3. místo ve všech kategoriích.
Případné zajištění dalších věcných cen je plně v režii ředitele RF.

b) Individuální ocenění
Na všech republikových finále se vyhlašují individuální ocenění dle platných propozic soutěže.
Doporučujeme vyhlášení All star týmu ve všech kategoriích, vyhlášení nejlepších hráčů, popř.
nejužitečnějších hráčů a brankářů. Co se týče vyhlášení nejlepšího střelce, toto může na
některých soutěžích (zejména basketbal, házená) způsobit časovou komplikaci před
závěrečným ceremoniálem, proto vyhlášení tohoto ocenění předem zvažte. V individuálních
soutěžích (atletika) doporučujeme v každé kategorii vyhlásit alespoň jeden mimořádný výkon.
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c) Cena Fair play
Na některých soutěžích se rovněž vyhlašuje ve spolupráci s Českým klubem fair play (ČKFP)
cena fair play. Cena fair play se uděluje za mimořádný výkon sportovce v oblasti fair play
(pomoc protihráči, přiznání faulu ve finálovém zápase atd.). V případě, že se nevyskytne
mimořádný čin fair play, není povinností tuto cenu předávat. Zástupce ČKFP se účastní
technické porady a zahajovacího ceremoniálu. Na soutěži je ČKFP propagován oficiálním rollupem či bannerem.
Na soutěžích, na kterých se toto ocenění vyhlašuje, družstva obdrží při prezenci balíčky
s dárkovým předmětem ČKFP a desaterem pravidel ČKFP. ČKFP určí soutěže, na kterých bude
cena fair play udělována. Pořadatelé zmíněných soutěží budou osloveni sekretariátem AŠSK,
jaké povinnosti se k dané ceně vztahují.

XXII. Zajištění regionálních médií na RF a povinnosti pořadatele při účasti
mediálních partnerů AŠSK

Zajištění regionálních médií na RF
Pořadatelům doporučujeme pozvat na soutěž regionální média. Ideální je týden před akcí
zaslat na zástupce regionálních médií pozvánku s programem. Případně je oslovit telefonicky
a zeptat se, zda by chtěla na danou soutěž dorazit. Zároveň je možné cca 1-2 hodiny po
skončení soutěže rozeslat na zástupce regionálních médií krátkou tiskovou zprávu o průběhu
a výsledcích soutěže. K tomu je dobré přidat 2-4 fotky vítězných týmů (pozor, pokud je
fotografická příloha příliš velká, nahrávejte fotky přes www.wetransfer.com či přes
www.uschovna.cz, do e-mailu s tiskovou zprávou přikládejte pouze odkaz na stažení fotek).
Tiskové zprávy je možné vydávat jak pro republiková a krajská finále, tak pro okresní či
okrsková finále. Média, která mají na starosti informovanost pouze menšího regionu, mají
častěji větší prostor pro sepsání článku o školní sportovní soutěži než celostátní média, a tudíž
se nebojte jim pozvánky či tiskové zprávy zasílat.
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Povinnosti pořadatele při účasti mediálních partnerů AŠSK
AŠSK má do konce roku 2018 smlouvu s Deníkem a Českým rozhlasem. Pokud bude tato
spolupráce platit i v roce 2019, váže se k této spolupráci několik povinností:

a) Pořadatel zajistí do týdne od chvíle, kdy bude jasné, jaké školy postupují na
republikové finále, tip na chlapce a dívku z různých krajů (ideální je zástupce kraje,
ve kterém se hraje republikové finále a zástupce jiného kraje), kteří se zúčastní
republikového finále a zároveň v něčem vynikají (např. hráč už třikrát vyhrál SLZŠ,
vyhrál ocenění pro nejlepšího fotbalistu v kategorii mládeže v daném kraji, mimo
jiné vyhrál matematickou olympiádu ČR) a budou ochotni poskytnout telefonických
či osobní rozhovor reportérovi z Deníku. Po domluvě předá pořadatel sekretariátu
AŠSK jméno, příjmení a telefonický kontakt na chlapce a dívku z vybraného týmu.
Zároveň připíše krátké vysvětlení, v čem chlapec či dívka vyniká.

b) Pořadatel zašle 5 vybraných fotek vítězných týmů/sportovců nejpozději 2 hodiny
po konání soutěže na adresu zelezna@assk.cz a v následujících dvou dnech zajistí
zaslání zbylých fotografií ze soutěže na stejnou adresu (ideálně prosím zasílejte
přes www.uschovna.cz či přes www.wetransfer.com). Upozorňujeme na to, že je
důležité, aby měl pořadatel s fotografem vyřešená výhradní práva na užití a
modifikaci fotek (pro nekomerční i komerční účely a poskytnutí fotek třetím
stranám). Fotky musí být pojmenovány tak, aby bylo zřetelné, o jaké týmy se jedná,
např. „ZŠ Javorník_1. místo“.

c) Pořadatel zašle na adresu zelezna@assk.cz a plichta@assk.cz ihned po skončení
akce také výsledky republikového finále.

d) Pokud bude na místě reportér z ČRo – Radiožurnál, pořadatel pro něj zajistí a předá
mu průběžné i celkové výsledky.
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e) Pořadatel zajistí tzv. „reportéra“, který napíše článek z akce (forma článku – zda se
bude jednat o reportáž, zpravodajský článek) a zašle ho ideálně po skončení turnaje
(nejpozději však v průběhu následujícího dne) na adresu zelezna@assk.cz. Článek
bude obsahovat citace hráče/hráčky a trenéra/trenérky finálových týmů. V případě
zájmů je možné navíc napsat také rozhovor s vybraným hráčem/hráčkou či
trenérem/trenérkou republikového finále.
Pořadatelé, kterých se tato povinnost týká, budou předem informováni sekretariátem AŠSK.

XXIII. Zajištění plotů na bannery pro venkovní RF
Pro venkovní RF musí pořadatel zajistit ploty, na které se budou umisťovat bannery.
Doporučujeme jako první oslovit místní fotbalové a atletické kluby, v krajním případě se
dají ploty zapůjčit od společností jako Johnny Servis a jiné.
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PERSONALNI
OBSAZENI
NA
REPUBLIKOVEM FINALE SPORTOVNI
LIGY SKOL → VARIANTA BEZ TELEVIZE
I.

Ředitel RF – Ředitel soutěže od začátku do konce RF koordinuje pořadatelský tým a ve
spolupráci s garantem sportu dohlíží nad hladkým průběhem RF (mj. koordinuje
prezenci, technickou poradu, změny v programu ve spolupráci se sportovním
ředitelem).

II.

Sportovní ředitel RF – koordinuje hladký průběh sportovní části soutěže

III.

Garant sportu - Garant sportu spolu s ředitelem RF dohlíží nad hladkým průběhem
republikového finále, zejména dohlíží na regulérnost RF. Je-li to žádoucí, vypomáhá
aktivně s organizací RF. Mezi jeho povinnosti patří oficiální zahájení a ukončení
republikového finále.
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Personální obsazení zahajovacího a závěrečného ceremoniálu
I.

Koordinátor zahajovacího a závěrečného ceremoniálu – má nadhled nad celým
průběhem ceremoniálu, komunikuje se styčnými důstojníky

II.

Styčný důstojník pro čestné předsednictvo a řečníky – má na starosti čestné
předsednictvo a další VIP hosty, shání je a domlouvá se s řečníky v rámci ceremoniálu

III.

Styčný důstojník pro moderátora a zvukaře – komunikuje se zvukařem a
moderátorem, dodává podklady těsně před slavnostním zakončením, podává
informaci, kdy se bude začínat, přináší informaci o změnách a je neustále ve střehu a
po ruce moderátorovi

IV.

Styčný důstojník pro řazení družstev (na slavnostní zahájení 2 lidé na slavnostní
zakončení 1 člověk) – koordinuje řazení družstev, shání týmy a řadí je a následně je
vypouští

Personální obsazení při předávání cen
I.

Koordinátor předávání cen – řídí celý tým při udělování cen

II.

Styčný důstojník pro věcné ceny – předává věcné ceny dívkám, které je nosí
předávajícím

III.

2 styční důstojníci pro diplomy, poháry a medaile – předávají diplomy, poháry a
medaile dívkám, které je nosí předávajícím

IV.

Pomocnice – 3 hostesky pro nošení věcných cen a 4 hostesky pro nošení medailí,
poháru a diplomů
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Personální obsazení průběhu republikového finále – viz příloha č. 17
I.

Zpracovatel – zpracovává do jednoho souboru tabulky výsledky; vyplněné nominační
formuláře na individuální ocenění; zpracovává statistiku pro vyhlášení nejlepších
střelců, pokud je na soutěži tato cena vypsána

II.

Styčný důstojník pro druhé sportoviště – zpracovává do jednoho souboru tabulky s
výsledky, dohlíží nad průběhem druhého sportoviště, hlídá zejména časový
harmonogram, komunikuje se zpracovatelem z finálové haly. Po přesunu na finálovou
halu je k ruce zpracovateli.

III.

Spojka – úzce spolupracuje se zpracovatelem, shání pro něj důležité podklady, které
kontroluje a předává je moderátorovi

IV.

Styčný důstojník pro moderátora a zvukaře – komunikuje se zvukařem a
moderátorem, dodává podklady těsně před slavnostním zakončením, podává
informaci, kdy se bude začínat moderátorovi a zvukaři, přináší informace o změnách a
je neustále ve střehu a po ruce moderátorovi

V.

Asistent – člověk, který vypomáhá, kde je třeba. Má na starosti např. prezenci,
nadepisování a razítkování diplomů, chystání a přerozdělování cen, přípravu pohárů a
medailí, kontroluje a zpravuje branding v průběhu obou dnů

VI.

Technický hlasatel – na každém sportovišti, na kterém se RF koná, musí být technický
hlasatel, který moderuje průběh zápasu.

VII.

Fotograf – na každém RF Sportovní ligy škol musí být zajištěna přítomnost fotografa.

VIII.

Hlavní rozhodčí – na každém RF musí být jmenován hlavní rozhodčí. Při slavnostním
ceremoniálu skládá slib fair play a v případě protestu jedná spolu s garantem sportu a
ředitelem RF.
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IX.

Technická četa – technická četa je nezbytnou součástí celého RF. Při zahajovacím a
závěrečném ceremoniálu je část technické čety využitá jako cedulonosiči. Každou
ceduli s názvem družstva nese jeden cedulonosič. Doporučujeme, aby byl cedulonosič
přiřazen ke každému družstvu a byl s ním po celou dobu turnaje. Tato spolupráce vám
zajistí, že družstva budou vždy včas připravena na slavnostní zahájení a zakončení,
cedulonosič či cedulonosička bude fungovat jako spojka, v případě, že je nutné
kontaktovat trenéry, vybrat All Stars Team formuláře apod.

X.

Moderátor – nemá roli technického hlasatele, který informuje o stavu utkání. Má
naopak funkci motivační, komunikuje s publikem v přestávkách utkání, vyplňuje
mezery mezi utkáními a vytváří pozitivní atmosféru RF. Moderuje zahajovací a
závěrečný ceremoniál. Je v úzké kooperaci se spojkou, která jej propojuje se zvukařem
a štábem České televize.

XI.

Zvukař – má na starosti hudební doprovod na RF. Úzce kooperuje se spojkou pro
moderátora a zvukaře. Hudebně moderuje zahajovací a závěrečný ceremoniál.
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REPUBLIKOVA FINALE
PRENOSU ČT SPORT

V PRIMEM

Přímá komunikace s ČT sport je před republikovými finále zajištěna sekretariátem AŠSK. AŠSK
domlouvá příjezd a odjezd štábu ČT sport a průběh natáčení. Zároveň předává revidovaný
scénář závěrečného ceremoniálu, harmonogram turnaje a jeho změny i další potřebné
materiály komentátorům, veškeré tyto podklady získává od pořadatele republikového finále.
V případě, že ČT sport na daném sportovišti ještě nevysílala, je nutné s produkcí ČT sport
uskutečnit obhlídku sportoviště a to s dostatečným časovým předstihem. Sekretariát AŠSK se
na této obhlídce s ČT sport domluví. Pořadatel zajistí, aby byla prohlídka na sportovišti v daný
čas umožněna a aby byl na místě přítomen správce sportoviště i zástupce pořadatelů. Na
obhlídce s ČT sport se mimo jiné domlouvají speciální požadavky (např. stolek pro reportéra,
zajištění zdvižného vozíku pro připevnění kamery na sloup). Tyto požadavky jsou vždy
specifické a vychází z možností sportoviště/pořadatele. O jejich zajištění se stará po dohodě
během obhlídky s ČT sport pořadatel. Zároveň se na obhlídce domluví požadavky ČT sport na
parkování, které zajistí pořadatel.

a) AŠSK od ČT sport zajistí a předá pořadateli:
I.

Jména komentátorů a reportéra.

II.

Kamerový plán, dle kterého bude pořadatel ve spolupráci s AŠSK postupovat při
rozmístění brandingu (v kamerovém plánu bývá zakresleno, kam se umístí logostěna
na rozhovory. Zároveň plán pomáhá při rozhodování o umisťování brandingu, např.
bannery se rozmisťují tak, aby neblokovaly záběru kamer, stejně tak se řeší usazení
moderátora, zvukaře, hlasatele).

III.

Časy příjezdů, časy výstavby věží pro kamery a časy instalace kamer (pozor ČT sport
tyto informace často dodává s poměrně malým časovým předstihem).
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IV.

Na základě časových požadavků ČT sport, které zajistí AŠSK, se pořadatel domluví se
správcem sportoviště (stavba věží většinou probíhá den před finálovými zápasy
republikového finále, instalace kamer probíhá den před finálovými zápasy
republikového finále či brzo ráno před vypuknutím finálových zápasů) na přístupu pro
ČT sport do areálu sportoviště. Pořadatel bude v domluvený čas stavby věží či umístění
kamer na místě, aby mohl vypomoci, pokud by ČT sport něco potřebovala.

V.

Vysílací časy živých vstupů a přímých přenosů ČT sport.

b) Pořadatel zajistí pro AŠSK minimálně 3 týdny před akcí:
I.

Kontakt na správce haly.

II.

Návrh řečníků do ČT sport (zástupce pořadatelů např. ředitel soutěže, patron
soutěže, výjimečný trenér / hráč atd.) – pravidelně se jedná o čtyři řečníky ve dvou
živých vstupech. O řečnících AŠSK rozhoduje na návrh pořadatele sekretariát AŠSK.
Je nutné vždy počítat s tím, že většinou bývá jeden z řečníků představitel VV či
generální sekretář AŠSK – tohoto řečníka navrhne sekretariát AŠSK.

III.

Následně se pořadatel domluví na časovém příchodu VIP hostů pro rozhovory pro
ČT sport. Tuto informaci předá sekretariátu AŠSK, který jí předá ČT sport. Za příchod
řečníků (mimo vedení zástupce AŠSK) a rozhovor pro ČT sport zodpovídá pořadatel.
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c) Pořadatel zajistí pro AŠSK minimálně 10 dní před akcí
I.

Scénář závěrečného ceremoniálu dle vzoru na webu www.assk.cz

II.

Časový harmonogram zápasů.

III.

Seznam zúčastněných škol a jejich rozdělení do skupin, finální propozice soutěže.

IV.

Vyplněné soupisky každého týmu i se jmény a kontakty na trenéry (u kolektivních
sportů je nutné upozornit týmy, aby měly vždy 2 barvy dresů a aby u obou
barevných variant dresů uvedly správná čísla dresů. Zároveň by měla být vyznačena
primární barvu dresu, s kterou bude tým nastupovat. Pokud by před zápasem došlo
k záměně čísla dresu u jednotlivých hráčů, je nutné na to upozornit zástupce AŠSK
i produkci ČT sport.

Doporučujeme, aby pořadatel na prezenci a poradě zdůraznil, že jakékoliv změny týkající se
dresů je nutné předem nahlásit pořadateli, který je předá ČT sport a zástupcům AŠSK –
v opačném případě budou komentátoři říkat špatná jména sportovců). Vzory soupisek na
jednotlivé soutěže naleznete na internetových stránkách www.assk.cz.

V.

Dotazníky vyplněné každým školákem či školačkou, kteří se zúčastní republikového
finále Sportovní ligy škol. Šablonu dotazníku, kterou budou vyplňovat elektronicky
(nikoliv ručně), naleznete v příloze. Vyplněné dotazníky pořadatel pojmenuje dle
příjmení školáka či školačky a zašle ve složce s názvem „Škola_kategorie“, např. „ZŠ
Javorník_dívky“ na sekretariát AŠSK na plichta@assk.cz.
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Během soutěže zajišťuje pořadatel
I.

Komunikaci s ČT – seznamuje se s moderátory a komentátory a předává jim
veškeré tištěné podklady, které byly už dříve zaslány v elektronické podobě
(např. scénář závěrečného ceremoniálu, seznam hostů pro rozhovory atd.).

II.

Umísťuje logo stěnu dle kamerového plánu.

III.

Zajišťuje příchod hostů do ČT – domlouvá se na příchodu a seznámení hostů
s reportérem či produkční ČT sport, zajišťuje příchod řečníků na rozhovor ČT
(přivádí předem domluvené osoby pro rozhovory v domluvený čas
k reportérovi ČT sport, případně včas informuje o změnách v příchodu a hledá
náhradní řešení pro rozhovor). Domlouvá se s reportérem či produkční ČT
sport, zda budou před/v průběhu či po skončení finálových zápasů turnaje chtít
dovést školáky či školačky / trenéry či trenérky z hrajících týmů, v případě
potřeby je v domluvenou chvíli přivádí.

IV.

Komentátorům ČT sport a reportérovi ČT sport přináší vytištěné soupisky
(většinou stačí donést pouze soupisky týmu, které hrají finále, ale je dobré mít
pro jistotu vytištěny všechny soupisky) a dodává průběžné výsledky zápasů.
Před závěrečným ceremoniálem přinese komentátorům i reportérovi celkové
výsledky turnaje a seznam veškerých oceněných (např. All Star Team dívky,
nejužitečnější hráč zápasu) a také poslední verzi závěrečného ceremoniálu.

V.

Pokud dojde v rámci části turnaje, která je vysílána ČT sport, k jakékoliv změně
(např. při republikovém finále SLZŠ ve florbalu 2018 si při posledním zápasu
exhibičně vyzkoušela bully patronka turnaje), informuje ihned komentátory a
reportéra ČT sport, případně člověka z produkce ČT sport, který je hlavní
spojkou.

26

VI.

V případě potřeby se domlouvá s režisérem a vysvětluje mu průběh
slavnostního ceremoniálu – dle požadavků ČT sport mění postavení školáků a
školaček/VIP hostů při slavnostním zakončení (vždy je nutné mít na paměti, že
kamery musí zabírat hosty zepředu).

VII.

Plánuje začátek zápasů / závodů a ceremoniálů dle potřeb ČT – domlouvá se na
znamení s rozhodčími a s televizí (ihned po skončení 1. republikového finále
dívek dělá ČT sport rozhovory s hráčkami a trenéry/trenérkami, až po skončení
rozhovorů následuje nástup týmů pro 2. republikové finále chlapců a jejich
představení. Ve chvíli, kdy se má začít hrát dává ČT sport znamení pořadateli,
že se může začít hrát. V tu chvíli předává pořadatel znamení směrem
k moderátorovi a rozhodčím, kteří zahajují hru. Na krocích a znameních je
nutné se před vysíláním domluvit. Podobný postup probíhá po skončení 2.
republikového finále a před začátkem slavnostního ceremoniálu).

VIII.

Zajišťuje další nahodilé potřeby ČT sport – např. předání soupisek
v elektronické verzi pro zajištění grafiky

27

PERSONALNI
OBSAZENI
NA
REPUBLIKOVEM FINALE SPORTOVNI
LIGY SKOL → VARIANTA S TELEVIZI
Personální obsazení zahajovacího a závěrečného ceremoniálu
I.

Koordinátor zahajovacího a závěrečného ceremoniálu – má nadhled nad celým
průběhem ceremoniálu

II.

Styčný důstojník pro VIP – má na starosti patrony, čestné předsednictvo a další VIP
hosty, shání je a seznamuje je s průběhem ceremoniálu

III.

Styčný důstojník pro ČT (pouze u závěrečného ceremoniálu) – komunikuje s ČT,
dodává podklady těsně před slavnostním zakončením, podává informaci, kdy se bude
začínat

IV.

Styčný důstojník pro moderátora a zvukaře – komunikuje se zvukařem a
moderátorem, dodává podklady těsně před slavnostním zakončením, podává
informaci, kdy se bude začínat, přináší informaci o změnách a je neustále ve střehu a
po ruce moderátorovi

V.

Styčný důstojník pro řazení družstev (na slavnostní zahájení doporučujeme minimálně
dvě osoby – jedna osoba koordinuje řazení družstev, shání týmy a řadí družstva tak, jak
mají jít za sebou a druhá osoba družstva následně vypouští na nástup. Na slavnostní
zakončení při hromadném nástupu družstev na plochu postačí pouze 1 člověk.

28

Personální obsazení při předávání cen
I.

Koordinátor předávání cen – řídí celý tým při udělování cen

II.

Styčný důstojník pro věcné ceny – předává věcné ceny dívkám, které je nosí
předávajícím

III.

2 styční důstojníci pro diplomy, poháry a medaile – předávají diplomy, poháry a
medaile dívkám, které je nosí předávajícím

IV.

Pomocnice – 3 hostesky pro nošení věcných cen a 4 hostesky pro nošení medailí,
poháru a diplomů

Personální obsazení průběhu republikového finále – viz příloha č. 17
I.

Zpracovatel – zpracovává do jednoho souboru tabulky výsledky; vyplněné nominační
formuláře na individuální ocenění; zpracovává statistiku pro vyhlášení nejlepších
střelců, pokud je na soutěži tato cena vypsána.

II.

Spojka – úzce spolupracuje se zpracovatelem, shání pro něj důležité podklady, které
kontroluje a předává je moderátorovi a koordinátorovi ČT.

III.

Styčný důstojník pro druhé sportoviště – zpracovává do jedné tabulky výsledky,
dohlíží nad průběhem druhého sportoviště, hlídá zejména časový harmonogram,
komunikuje se zpracovatelem z finálové haly. Po přesunu na finálovou halu je k ruce
zpracovateli.
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IV.

Styčný důstojník pro ČT – komunikuje s ČT, dodává podklady těsně před slavnostním
zakončením, podává informaci či rozhoduje, kdy se bude začínat, přináší informace o
změnách a je pro ČT neustále ve střehu a po ruce. V neposlední řadě přivádí
požadované respondenty na rozhovor.

V.

Styčný důstojník pro moderátora a zvukaře – komunikuje se zvukařem a
moderátorem, dodává podklady těsně před slavnostním zakončením, podává
informaci, kdy se bude začínat moderátorovi a zvukaři, přináší informace o změnách a
je neustále ve střehu a po ruce moderátorovi.

VI.

Asistent – člověk, který vypomáhá, kde je třeba. Má na starosti např. prezenci,
nadepisování a razítkování diplomů, chystání a přerozdělování cen, přípravu pohárů a
medailí, kontroluje a zpravuje branding v průběhu obou dnů.

VII.

Reportér – natáčí a vytváří příspěvky na Facebook, pořizuje rozhovory s účastníky, píše
článek na web a tiskovou zprávu pro novináře, kterou jim ihned po skončení soutěže
rozesílá.

VIII.

Technický hlasatel – na každém sportovišti, na kterém se RF koná, musí být technický
hlasatel, který moderuje průběh zápasu.

IX.

Fotograf – na každém RF Sportovní ligy škol musí být zajištěna přítomnost fotografa.

X.

Hlavní rozhodčí – na každém RF musí být jmenován hlavní rozhodčí. Při slavnostním
ceremoniálu skládá slib fair play a v případě protestu jedná spolu s garantem sportu a
ředitelem RF.
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XI.

Technická četa – technická četa je nezbytnou součástí celého RF. Při zahajovacím a
závěrečném ceremoniálu je část technické čety využitá jako cedulonosiči. Každou
ceduli s názvem družstva nese jeden cedulonosič. Doporučujeme, aby byl cedulonosič
přiřazen ke každému družstvu a byl s ním po celou dobu turnaje. Tato spolupráce vám
zajistí, že družstva budou vždy včas připravena na slavnostní zahájení a zakončení,
cedulonosič či cedulonosička bude fungovat jako spojka, v případě, že je nutné
kontaktovat trenéry, vybrat All Stars Team formuláře apod.

XII.

Moderátor – nemá roli technického hlasatele, který informuje o stavu utkání. Má
naopak funkci motivační, komunikuje s publikem v přestávkách utkání, vyplňuje
mezery mezi utkáními a vytváří pozitivní atmosféru RF. Moderuje zahajovací a
závěrečný ceremoniál. Je v úzké kooperaci se spojkou, která jej propojuje se zvukařem
a štábem České televize.

XIII.

Zvukař – má na starosti hudební doprovod na RF. Úzce kooperuje se spojkou pro
moderátora a zvukaře. Hudebně moderuje zahajovací a závěrečný ceremoniál.
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PRIPRAVNY DEN
ZAČATKEM RF

→

DEN

PRED

V přípravný den probíhají zkoušky ceremoniálů a finišují poslední přípravy RF.
Doporučujeme účast všech pořadatelů RF doplněné o osoby, které budou vypomáhat
s přípravami. V tento den probíhají následující činnosti:

I.

Navigace → na všech sportovištích, na kterých probíhá RF, by měl být vylepen
navigační systém. Doporučujeme vylepit navigační systém na tyto místa:

a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
II.

Prezenční místnost
Produkční místnost
Technická porada
Sportoviště
Toalety
Sprchy
V. I. P. místnost s občerstvením → pokud je na RF zřízena

Označení šaten → každé družstvo, které se RF zúčastní, by mělo mít svou vlastní
šatnu. Pokud to podmínky v místě konání RF nedovolují, doporučujeme umístit
maximálně dvě družstva do jedné šatny. Každá šatna by měla být označená názvy
družstev, které šatnu budou využívat.

III.

Branding sportovišť → všichni účastníci RF by měli mít po příjezdu na soutěž
speciální pocit prestiže. K prestiži RF patří tzv. branding sportovišť. Jedná se o
rozmístění bannerů, roll-upů, v případě RF v přítomnosti televize rovněž logo stěny.
Každé sportoviště má svá specifika při rozmístění - jaké doporučujeme rozmístění
brandingu?
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1) Halové RF
a) Bannery:
 Branding uprostřed tělocvičny – ideálně naproti stolku pomocných rozhodčích
 Branding za brankami či koši
 Branding v rozích hřiště
 Pokud to sportoviště umožňuje, můžeme volně dobrandovat tribuny a
střídačky
b) Roll-upy
Roll-upy by měli být rozmístěné v:






Prezenční místnosti,
Místnosti na technickou poradu
V. I. P. místnosti
Případně u vchodu do sportoviště
Po finálovém utkání můžeme roll-upy umístit v blízkosti stupňů vítězů

Po skončení technické porady doporučujeme roll-upy umístit do rohů sportoviště.
c) Logo stěna
 Umístění logo stěny je vždy vázáno na předchozí komunikaci se štábem
televize.
 Zpravidla bývá v blízkosti stolku komentátorů.

2) Atletické RF
a)





Bannery:
Branding startu na 60 m
Branding cílové rovinky
Branding stupnů vítězů
Doporučujeme volně dobrandovat místa kolem atletického oválu a tribuny

b) Roll-upy
Roll-upy by měli být rozmístěné v:
 Prezenční místnosti
 Místnosti na technickou poradu
 V. I. P. místnosti
Z povětrnostních důvodů nedoporučujeme roll-upy rozkládat venku.
c) Logo stěna
 Umístění logo stěny je vždy vázáno na předchozí komunikaci se štábem televize.
 Zpravidla bývá v blízkosti stolku komentátorů.
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3) RF v kopané
a) Bannery:
 Pokud fotbalové hřiště rozdělujeme na více částí, brandujeme na zábrany
z obou stran. Pokud nemáme dostatek bannerů, brandujeme hřiště, na kterém
se budou odehrávat medailové zápasy.
 Branding za brankami
 Branding v rozích hřiště
 Pokud to sportoviště umožňuje, můžeme volně dobrandovat tribuny a
střídačky
b) Roll-upy
Roll-upy by měli být rozmístěné v:





Prezenční místnosti
Místnosti na technickou poradu
V. I. P. místnosti
U tunelu při vstupu na hřiště

Z povětrnostních důvodů nedoporučujeme roll-upy rozkládat venku.
c) Logo stěna
 Umístění logo stěny je vždy vázáno na předchozí komunikaci se štábem televize.
 Zpravidla bývá v blízkosti stolku komentátorů.

4) Plavecké RF
a)




Bannery:
Branding podél bazénu
Branding stupně vítězů
Pokud to sportoviště umožňuje, můžeme volně dobrandovat tribuny

b) Roll-upy
Roll-upy by měli být rozmístěné v:






Prezenční místnosti,
Místnosti na technickou poradu
V. I. P. místnosti
Případně u vchodu do sportoviště
Roll-upy umístit v blízkosti stupňů vítězů

Po skončení technické porady doporučujeme roll-upy umístit do rohů sportoviště.
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IV.

Nástěnky

Nezbytnou součástí každého RF a záchytným bodem, kde všichni účastníci naleznou důležité
informace, jsou nástěnky.
Nástěnka by měla obsahovat následující informace:
a)
b)
c)
d)
e)

V.

Časový harmonogram RF
Časový rozpis utkání
Výsledky jednotlivých utkání
Herní systém RF (pavouk)
Stručná pravidla RF

Zkouška ceremoniálů

Po materiálních přípravách by měla proběhnout zkouška ceremoniálů. Doporučujeme, aby
zkoušku i ceremoniál samotný prováděly ty samé osoby, a to včetně zvolené cedule (myšleno
název družstva). Proběhnout by měla zkouška zahajovacího ceremoniálu i ceremoniálu
závěrečného. Pro přehled o časové náročnosti ceremoniálů doporučujeme celý průběh
zkoušky stopovat.

VI.

Příprava stupně vítězů

VII.

Příprava a přepočítání věcných cen

VIII.

Kontaktování čestného předsednictva

V přípravný den musí dojít k opětovnému kontaktu s členy čestného předsednictva. Mělo by
proběhnout potvrzení účasti a finální upřesnění času a místa setkání se styčným důstojníkem
pro VIP.

IX.

Porada před prvním finálovým dnem

Na konci přípravného dne by měla proběhnout porada před prvním finálovým dnem. Zde by
měla proběhnout kontrola, zda je vše připraveno. Dojít by mělo k rozdělení rolí, specifikaci
zodpovědností, pojmenování potenciálních rizik a k dohodě na posledních přípravách.
Doporučujeme nechat na první finálový den co nejméně činností.
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PRVNI FINALOVY DEN
I.

Dodělání věcí z předešlého dne

II.

Kontrola brandingu
Kontrola roll-upů a bannerů. Doporučujeme zkontrolovat, že je vše pevně přichyceno
a přes noc nikde nic neupadlo.

III.

Prezence družstev
Na prezenci probíhá evidence týmů, podpis GDPR formulářů, předání pokynů
k harmonogramu, stravování, případně ubytování a kontrola soupisek. Podepsaná
Prezenční listina organizátorů a hostů, případně rozhodčích (viz přílohy č. 2 a 3) je
statistikou celkového počtu účastníků (hráčů + doprovod, rozhodčích, technické čety).
Celkové počty musí souhlasit s počty osob, kterým bylo poskytnuto ubytování a strava,
pokud se na RF poskytuje a je fakturováno.

GDPR – vzor formuláře v příloze č. 20
Pokud je ředitel RF schopen ověřit, že soutěží členové AŠSK, souhlas se zpracováním
osobních údajů nepotřebuje. Pokud toto ředitel RF není schopen ověřit, vybere
vyplněné formuláře GDPR od všech účastníků, včetně vedoucích družstev.
Doporučujeme formuláře zaslat vedoucím družstev spolu s propozicemi a návratkou
s ubytováním. Zodpovědný za výběr všech formulářů je ředitel RF. Od diváků souhlas
se zpracováním nevybíráme, postačí na sportovišti papírová cedule s nápisem: „Každý
účastník vstupem na sportoviště souhlasí s pořizováním fotografií“.

IV.

Zkouška ceremoniálů
Ještě jednu zkoušku ceremoniálů doporučujeme provést v první finálový den, ideálně
v dopoledních hodinách, před příjezdem prvních účastníků.
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V.

Technická porada s vedoucími družstev
Technická porada probíhá po prezenci všech týmů a před zahájením soutěže.
Během technické porady jsou zmíněny důležité organizační pokyny a podepsána
prezenční listina. Zápis z technické porady je podepsán ředitelem republikového
finále a garantem AŠSK ČR pro příslušný sport.
Obsah zápisu:
a)
b)
c)
d)
e)

seznam přítomných - družstev, rozhodčích, zástupců AŠSK ČR
upřesnění pravidel,
změny programu,
ustavení složení soutěžní komise,
organizační pokyny k ceremoniálům, individuálním cenám, TV (přímý přenos,
rozhovory do TV)
f) závěry z technické porady, diskuse, náměty pro garanta sportu a VV AŠSK ČR.

VI.

Zahajovací ceremoniál
Koordinace průběhu zahajovacího ceremoniálu, zejména kontrola jeho scénáře.

VII.

Dohled nad dodržováním pravidel a časového harmonogramu, průběžné
zpracování výsledků
Dohled nad hladkým průběhem, včasným začátkem jednotlivých utkání. Kontrola
zápisu správných výsledků na nástěnky.

VIII.

Rozpis utkání na druhý finálový den
Po skončení všech utkání prvního finálového dne musí všichni účastníci nalézt na
nástěnkách časový rozpis utkání na druhý finálový den.

IX.

Zaslání výsledků z prvního dne na sekretariát AŠSK
Výsledky zpracovávané zpracovatelem musí být po prvním finálovém dni odeslány
spolu s 5 fotografiemi na sekretariát AŠSK, který výsledky zveřejní na sociálních sítích
asociace.

X.

Příprava a zkouška závěrečného ceremoniálu
Po posledním finálovém utkání doporučujeme znovu zkoušku závěrečného
ceremoniálu.
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XI.

Technická porada s pořadatelským týmem
Po zkoušce závěrečného ceremoniálu doporučujeme svolat poradu s pořadatelským
týmem, na které by měly zaznít opět jednotlivé zodpovědnosti pro finálový den.

XII.

Technická porada s vedoucími družstev
Ředitel RF by měl uspořádat na konci prvního finálového dne technickou poradu
s vedoucími družstev. Na technické poradě by měly zaznít organizační informace
k druhému dni. Neměly by se vynechat informace o herním schématu vyřazovací části,
o výběru nominačních formulářů na individuální ocenění (pokud je uvedeno
v propozicích RF) a další organizační záležitosti.
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DRUHY FINALOVY DEN
I.

Dodělání věcí z předešlého dne

II.

Kontrola brandingu

Kontrola roll-upů a bannerů. Doporučujeme zkontrolovat, že je vše pevně přichyceno a přes
noc nikde nic neupadlo.

III.

Vystavení medailí a pohárů

Před začátkem druhého finálového dne musí být vystaveny pro účastníky poháry a medaile.
Medaile postačí vystavit v počtu 3 ks od každého kusu. Tyto ceny se vystavují na stolech, které
jsou pokryté ubrusy.

IV.

Dohled nad dodržováním pravidel a časového harmonogramu

V.

Průběžné zpracování výsledků, rozpisu utkání dle herního schématu
RF

VI.

Zpracování nominačních formulářů individuálních cen, průběžné
nadepisování diplomů

Doporučujeme dodat zpracovateli nominační formuláře od všech vedoucích družstev nejdéle
dvě a půl hodiny před začátkem prvního finálového utkání. Diplomy doporučujeme
nadepisovat ihned po skončení každého utkání o umístění.

VII.

Autogramiáda patrona soutěže, pokud je na RF přítomen

Je-li na republikovém finále přítomen patron soutěže či jiná veřejně známá osobnost,
doporučujeme uspořádat dva patnáctiminutové bloky pro autogramiádu s účastníky RF.
Patron by měl mít u sebe nachystané fixy, propisky, fixy na textil.

VIII.

Nanošení věcných cen pro družstva a jednotlivce

Nejpozději v polovině prvního finálového utkání doporučujeme odnést ke stolům s poháry a
medailemi věcné ceny pro družstva a jednotlivce.
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IX.

Sjednocení a příprava technické čety + dalších účinkujících
závěrečného ceremoniálu

Nejpozději půl hodiny před koncem finálového utkání či koncem posledního závodu
doporučujeme sjednocení a poslední koordinaci technické čety a dalších účinkujících
závěrečného ceremoniálu.

X.

Nanošení stupně vítězů

Po skončení posledního finálového utkání či konce závodu probíhá nanošení stupně vítězů.
Doporučujeme ke stupňům vítězů dodat roll-upy, které budou dobře působit na fotografiích
oceněných z RF.

XI.

Závěrečný ceremoniál

Koordinace průběhu závěrečného ceremoniálu, zejména kontrola jeho scénáře.

XII.

Podepsání výsledkové listiny ředitelem RF a garantem sportu

Po skončení RF musí dojít k podepsání výsledkové listiny (viz. příloha č. 4) ředitelem
republikového finále a garantem sportu.

XIII.

Zaslání výsledků na sekretariát AŠSK

Zpracovatel zašle konečné výsledky na sekretariát AŠSK spolu s 5 fotografiemi z druhého
finálového dne.

XIV.
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Úklid sportovišť

PO SKONČENI RF
I.

Zaslání reportáže o průběhu RF na sekretariát AŠSK do 48 hodin od skončení

Reportér RF zašle článek o průběhu RF na marketingovou expertku Katarínu Železnou
(zelezna@assk.cz) do 48 hodin od skončení RF.
II.

Zaslání podepsané výsledkové listiny na sekretariát AŠSK

III.

Zaslání vyplněného rozpočtu dle skutečnosti do 30 dnů na hlavní účetní sekretariátu
AŠSK

IV.

Zaúčtování RF do zakázky A302 a zaslání účetní výsledovky

KONTAKTY NA SEKRETARIAT ASSK
I.

Petra Kytková, tel.: 608 442 985, kytkova@assk.cz (propozice, ČT, sportovní produkce)

II.

Jan Plichta, tel.: 608 630 241, plichta@assk.cz (sportovní produkce)

III.

Ivana Červená, tel.: 731 145 704, cervena@assk.cz (rozpočty RF, cestovní příkazy)

IV.

Dana Kafková, tel.: 774 823 515, kafkova@assk.cz (účetnictví)

V.

Katarína Železná, tel.: 608 194 909, zelezna@assk.cz (PR, marketing, zvací dopisy)
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