Tenis Slovenija
Šmartinska 152
1000 Ljubljana
Datum: 14.11.2016

ZADEVA: razpis za organizacijo Davis Cup tekmovanja Slovenija – Monako, 3.-5.2.2017

Spoštovani klubi člani TS,
Tenis Slovenija (TS) objavlja razpis za organizacijo Davis Cup tekmovanja, ki bo med Slovenijo in
Monakom od 3. do 5.februarja 2017. V nadaljevanju vam pošiljamo minimalne zahteve za možnost
izvedbe. Vse zainteresirane člane TS vabimo k prijavi na razpis, ki se zaključi 25.novembra 2016.
Minimalne zahteve za izvedbo:
POTREBNO ŠT.IGRIŠČ IN ČAS UPORABE:





Potrebno št.igrišč je 1
Zaželeno je dodatno igrišče za trening z enako podlago
Za potrebe treningov od 29.januarja 2017 do 2.februarja 2017
Za potrebe tekmovanja od 3.februarja 2017 do 5.februarja 2017

IGRIŠČE:










Skica in potrebne mere igrišča v prilogi 1
Višina stropa od sredine mreže min. 9,5 m
Osvetlitev igralnega igrišča 850 Lux
Stol za glavnega sodnika
15 stolov za linijske sodnike
Ozvočenje igrišča
Zelo dobra internetna povezava (live streaming, live scoring)
Tribuna (ali dve) za 250-500 ljudi
Zagotovitev zastav obeh reprezentanc, EU in zastava občine

NALOGA IN STROŠEK TENIS SLOVENIJE:




Semaforja in merilec hitrosti servisa
Znamčenje (brendiranje) igrišča
Hladilnik



Moderator

LINIJSKI SODNIKI
NALOGA IN STROŠEK TS:



Oblačila
Dva topla obroka za časa tekem petek in nedelja ter en topel obrok v soboto

3-4 GARDEROBE:







Garderoba 30-40 m2 za gostujočo ekipo (za cca. 10 članov ekipe, masažna miza, tuši, ločeni
WC-ji)
Enaki pogoji so za domačo ekipo
V primeru manjših garderob dodatna garderoba na razpolago za hrano za zadnje tri dni
tekmovanja
Ena garderoba za linijske sodnike velikosti cca. 20 m2
Brisače 250 - 300 kom/za ves teden za obe ekipi, velikosti 70x140 cm
Hrana v garderobah (šefingi) za časa tekem (3.2. - 5.2.) za obe ekipi

NALOGA IN STROŠEK TS:


Kavomat za v obe garderobi

PISARNA ZA SUPERVISORJA:






Primerne velikosti
Miza
Printer
Wi-Fi ali kabel
Dve dodatni mizi za dva sodnika na stolu in vodjo sodnikov

NALOGA IN STROŠEK TS:


Kavomat

SOBA ZA NOVINARJE:





Prostor za delo novinarjev (ob igrišču ali ločena pisarna)
Mize in stoli
Zelo dobra internetna povezava (omogočeno pošiljanje video posnetkov in veliko količino
fotografij preko spleta)
TV (ni obvezen)

NALOGA IN STROŠEK TS:


Kavomat za v obe garderobi

PROSTOR ZA NOVINARSKE KONFERENCE PO TEKMAH





Lahko na prizorišču, le da je dovolj odmaknjeno od centralnega igrišča
Izpostavljeno ozadje ITF
Ozvočenje
Mize in stoli

NALOGA IN STROŠEK TS:


Moderator

PROSTOR ZA DOPING KONTROLO:



Prostor 3 – 5 m2.
Priporočljivo je, da se v prostoru nahaja WC.

PROSTOR ZA URADNEGA NAPENJALCA TENIŠKIH LOPARJEV (STRINGER):


Primeren prostor kamor napenjalec postavi svojo mašino in ostale pripomočke. Primerno
delovno okolje je v dvorani ali neposredni bližini.

POBIRALCI ŽOG:




Klub/organizator zagotovi vodjo pobiralcev in 20 otrok pobiralcev žog
Prostor za pobiralce je lahko v sami dvorani ali manjši prostor v bližini prizorišča
Enodnevni topli obrok za časa srečanja (3.-5.februar 17)

NALOGA IN STROŠEK TS:


Opremo za vodjo in pobiralce zagotovi TS

ZDRAVNIK:


Zdravnik (splošni dr.medicine), ki mora biti prisoten za časa srečanja vse tri dni

VAROVANJE:
NALOGA IN STROŠEK TS:


Trije varnostniki za časa tekmovanja (garderobe, vhod v dvorano, za glavnim sodnikom) –
naloga in strošek TS

HOTELSKE NAMESTITVE:


Fitnes v kolikor omogoča ponudba hotela, teniškega centra

NALOGA IN STROŠEK TS:


25 enoposteljnih sob, od tega dve večji za fizioterapevta – naloga TS

URADNA VEČERJA (1.2.17):
Izvedba uradne večerje za obe ekipi, funkcionarje, organizatorje in sponzorje, kjer imata predsednika
obeh reprezentanc slavnostni govor. Ekipi si izmenjata darila. Priložnost za vse pokrovitelje, da se pobližje
spoznajo z doživijo sam dogodek


Organizator zagotovi primeren prostor za uradno večerjo

NALOGA IN STROŠEK TS:


Izbira hrane in pijače

URADNI ŽREB (2.2.17):







Primeren prostor kjer sta ekipi v nacionalnih športnih oblačilih svoje države. Predsednika
zvez, supervisor ITF, častni gost in župan občine opravijo uradni žreb.
Zagotovitev zastav obeh reprezentanc, zastava EU in zastava občine
Ozvočenje
Prostor in stoli za novinarje in snemalce
Zagotovljena parkirna mesta
Uradno ozadje ITF in celoten znamčenje (brending) – naloga TS

NALOGA IN STROŠEK TS:


Moderator - naloga in strošek TS

OSTALO:
NALOGA IN STROŠEK TS:





Vozniki in vozila - naloga in strošek TS
Žoge i ostala oprema
Fotograf in snemalec dogodka
Znamčenje mesta in njegove okolice

Vse prija pričakujemo do 25.11.16 na elektronski naslov ziga.ham@tenis-slovenija.si

Lep pozdrav!

Tenis Slovenija

