RAZPIS ZA ORGANIZACIJO
ZAKLJUČNEGA TURNIRJA POKALA
SLOVENIJE
21. ‐ 23. december 2017

Odbojkarska zveza Slovenije razpisuje organizacijo zaključnega turnirja Pokala Slovenije za moške in ženske
za sezono 2017/18. Organizator turnirja je OZS, ki tehnično organizacijo dodeli najboljšemu ponudniku iz tega
razpisa (v nadaljevanju organizatorju). Ni potrebno, da je organizator zaključnega turnirja tudi eden od
udeležencev, prav tako je lahko organizator katerakoli pravna oseba.
Kandidature za organizacijo zaključnega turnirja Pokala Slovenije je treba oddati najkasneje do petka
24.11.2017 do 23:59 (poštni žig 24.11.2017). Kandidature bo OZS sprejemala izključno po pošti, v zaprti
kuverti, kot priporočeno pošiljko, na naslov Odbojkarska zveza Slovenije, Celovška 25, 1000 Ljubljana. Na
kuverti mora biti, v izogib predčasnemu odpiranju pošte, obvezno zapisano »Prijava na razpis – Pokal
Slovenije 2017«. Kuverte s ponudbami ostanejo zaprte in se jih javno odpre v torek, 28. novembra 2017, ob
12. uri, v prostorih OZS. Pri odpiranju kuvert so predstavniki kandidatov lahko prisotni, a ne morejo sodelovati
pri odločanju.
OZS bo organizacijo zaključnega turnirja dodelila organizatorju, ki bo izpolnjeval vse spodaj navedene pogoje.
Ob izbiri kandidata bomo, poleg same ponudbe, upoštevali tudi izkušnje z izpolnjevanjem pogojev iz prejšnjih
kandidatur. Kandidature kandidatov, ki v času izbiranja organizatorja ne bodo imeli poravnanih obveznosti
do OZS in/ali ZOSS, ne bodo upoštevane. Prav tako ne bodo upoštevane ponudbe, ki OZS ne bodo
posredovane v skladu z zahtevami tega razpisa.
Pri ponudbah bo OZS upoštevala predvsem ugodnosti za ekipe in sodelujoče. Pri izbiri tehničnega
organizatorja bodo ugodnosti, ki jih organizator ponudi OZS, upoštevane le v primeru, da bodo ostali kriteriji
v prispelih ponudbah izenačeni. Ob enakovrednih ponudbah si OZS pridržuje pravico, da kandidata(‐e) pozove
k dopolnitvi ponudb.
Če se na razpis ne prijavi noben tehnični organizator, turnir organizira OZS, stroške organizacije in izvedbe
turnirja pa enakomerno nosijo klubi udeleženci zaključnega turnirja.
Pokal Slovenije za sezono 2017/18 bo potekal od 21. do 23. decembra 2017, po spodnjem razporedu:
četrtek, 21.12.2017

‐ polfinale ženske (uro tekme se določi v dogovoru z organizatorjem)
‐ polfinale ženske (uro tekme se določi v dogovoru z organizatorjem)

petek, 22.12.2017

‐ polfinale moški (uro tekme se določi v dogovoru z organizatorjem)
‐ polfinale moški (uro tekme se določi v dogovoru z organizatorjem)
‐ finale ženske (uro tekme se prilagodi TV prenosu)

sobota, 23.12.2017

‐ finale moški (uro tekme se prilagodi TV prenosu)

POGOJI ZA IZVEDBO TEKMOVANJA
1. Tehnični pogoji
Organizator mora zagotoviti ustrezno dvorano, ki mora biti pri OZS registrirana za tekme 1. DOL in ki je
primerna za neposredni TV prenos. Obvezno morajo biti izpolnjeni tudi spodnji tehnični pogoji:
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐

višina dvorane: vsaj 7 metrov; dolžina dvorane vsaj 33 m; širina dvorane vsaj 21 m;
svetloba v dvorani: vsaj 1000 Lux
podlaga: taraflex
število mest za gledalce: vsaj 500
ločen prostor za VIP tribuno in za predstavnike medijev
zagotovljen prostor za 22 (24) oglasnih panojev
primerna mesta za postavitev TV kamer (po dogovoru z OZS in TV hišo)
ozvočenje
zanesljiva internetna povezava za elektronski zapisnik in statistiko (kabelska povezava)
zanesljiva internetna povezava za predstavnike medijev (ločena od povezave za zapisnik)

2. Oprema
Organizator mora zagotoviti vso opremo, navedeno v 21. členu Pravil tekmovanja za tekmovanje članov in
članic v tekmovalni sezoni 2017/2018, dodatno pa mora organizator zagotoviti še:
‐
‐
‐
‐

zadostno število miz, električnih priključkov in dostop do interneta za novinarje
2 vozička za žoge, 2 dodatna ročna semaforja
napravo za kopiranje
CD ali mp3 s himno Republike Slovenije

Dvorano, ki mora biti v celoti pripravljena vsaj 2 uri pred začetkom tekmovanja, bo pregledal kontrolor OZS.
Dvorana mora biti vsem ekipam finalistom turnirja na dan finala na voljo za en trening v trajanju min. 1 ure.

3. Osebje
Na zaključnem turnirju mora biti prisotno naslednje osebje:
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐

‐

‐
‐
‐
‐

domačin turnirja
tehnično osebje (priprava dvorane, priprava igrišča itd.; vsaj 1 oseba mora biti v dvorani prisotna v
vsakem trenutku trajanja turnirja)
upravljavci glavnega in dveh pomožnih semaforjev (3 osebe)
uradni licencirani statistik turnirja (lahko ga zagotovi OZS), ki mora biti prisoten na vseh tekmah
uradni napovedovalec turnirja, ki mora biti prisoten na vseh tekmah
uradni DJ turnirja, ki mora biti prisoten na vseh tekmah
uradni piarovec turnirja ki mora biti prisoten na vseh polfinalnih tekmah (la ta mora OZS najkasneje v
roku 30 min po zaključku tekme zagotoviti poročilo z vsake tekme, vključno s statistiko doseženih točk in
izjavami iz obeh taborov). Za finalni tekmi piarovca zagotovi OZS.
uradni fotograf turnirja (lahko ga zagotovi OZS), ki mora OZS (press@odbojka.si) zagotoviti 20 fotografij
z vsake tekme (resolucije vsaj 1200 x 800), od tega mora 5 fotografij z vsake tekme zagotoviti v roku 30
min po začetku vsake posamezne tekme
uradni snemalec (zagotovi video posnetke vseh tekem)
redarska služba in zdravniška služba
pobiralci/‐ke žog (vsaj 5 na vsaki tekmi)
hitri brisalci poda (vsaj 4 na vsak tekmi; za opravljanje te naloge morajo biti usposobljeni)

4. Finančne zahteve
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐

‐

strošek TV produkcije krije OZS
kritje stroškov tehnične organizacije in osebja
kritje stroškov najema dvorane
kritje stroškov vodstva tekmovanja (max. 2 osebi, prehrana, potni stroški, prenočišče po potrebi)
kritje sodniških stroškov (nadomestila, potni stroški, dnevnice) v višini približno 3.000,00 EUR, ki pa se
lahko, glede na kraj turnirja, tudi spremenijo (potni stroški, dnevnice), vendar ne bistveno
kritje stroškov fotografa (v primeru, da ga zagotovi OZS, plačilo prehrane, potnih stroškov in po potrebi
prenočišča)
kritje stroškov oblikovanja in izdelave promocijskih materialov in medijske stene
kritje stroškov izdelave organizatorjevih nalepk z logotipi sponzorjev za taraflex
kritje stroškov enotnih T‐shirt majic za pobiralce žog, brisalce poda in dva upravljalca semaforjev za finalni
tekmi (majice na željo organizatorja lahko zagotovi tudi OZS in zanje krije strošek, a si v tem primeru
pridržuje pravico, da na majici oglašuje svoje sponzorje)
individualna priznanja za najboljše igralce (priznanje/plaketa/pokal/skulptura‐ 2x5 priznanj)

5. Medijske in promocijske aktivnosti
‐

‐

‐
‐
‐
‐
‐

‐

priprava biltena zaključnega turnirja (lahko v elektronski obliki), ki mora vsebovati: seznam vseh ekip
udeleženk (igralci/‐ke; številka dresa, priimek, ime, datum rojstva, državljanstvo, višina; strokovni štab ‐
priimek in ime ter funkcija); bilten je treba najkasneje do 13. decembra 2017 poslati na press@odbojka.si
oblikovanje in izdelava promocijskih gradiv; Facebook (828x315 px) in Twitter (1500x500 px) naslovnica‐
obvezno; VIP vabila, vabila, letaki, plakati, jumbo plakati itd.‐ opcijsko; vse materiale je organizator dolžan
posredovati na press@odbojka.si, najkasneje 7 dni pred začetkom turnirja
oblikovanje in izdelava medijske stene 3x2 m (obvezno po predhodnem dogovoru z OZS)
priprava adreme lokalnih novinarjev, ki bodo spremljali zaključni turnir (najkasneje do 18. decembra 2017
poslati na press@odbojka.si)
tehnična komunikacija s predstavniki medijev pred, tekom in po zaključnem turnirju
zagotavljanje statistike na vseh tekmah, po vsakem nizu (najprej TV ekipa, zatem ostali mediji)
zagotavljanje nemotenega dela medijem v času zaključnega turnirja (dvorana mora biti odprta in
primerno osvetljena, dokler mediji ne zaključijo svojega dela; do takrat mora brezhibno delovati tudi
internetna povezava)
spremljanje zaključnega turnirja skozi družbene medije organizatorja

Vsi promocijski materiali morajo biti pred objavo poslani OZS v predogled in potrditev, in sicer na
gregor@odbojka.si. Na vse promocijske materiale je potrebno integrirati logotip OZS in morebitne sponzorje
OZS, po vnaprejšnjem dogovoru z OZS.
Organizator mora OZS podati kratek scenarij spremljevalnega programa.

6. Ostale postavke (niso pogoj za organizacijo)
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐

zagotovitev prehrane za sodelujoče ekipe (malica, pijača)
zagotovitev prehrane za sodnike (po potrebi tudi prenočišča)
zagotovitev prenočišč za ekipe, ki nastopijo v finalu, za vodstvo tekmovanja in sodnike
kritje stroškov medalj in pokalov, ki jih zagotovi OZS (dva pokala za zmagovalca, medalje za prvi dve ekipi
pri ženskah in prvi dve ekipi pri moških)
zagotovitev live‐stream prenosa polfinalnih tekem (finalnih tekem organizator ne sme prenašati), lahko
tudi preko aplikacij Facebook live ali YouTube itd.
organizacija spremljevalnega programa (plesne skupine, glasbeni nastopi, gostje, nagradne igre, itd.)
kritje stroškov opcijskih promocijskih gradiv
praktične nagrade za igralce in gledalce, spominska darila, promocijski materiali, itd.
denarne nagrade
drugo

Vse postavke iz 6. točke tega razpisa je v kandidaturi potrebno natančno opredeliti in finančno ovrednotiti.
Pri hrani in pijači je treba točno navesti, kaj meni vključuje in za koliko oseb bo prehrano organizator zagotovil.
Pri prenočiščih je potreben podatek, za katero vrsto nastanitve gre in za koliko oseb ter vrsto penziona.
Pri nagradah je potrebno opredeliti, za kakšne nagrade gre (kratek opis, količina in vrednost). Nagrad, ki so
»krajevno vezane« (izleti, storitve itd.), OZS ne bo upoštevala.

TRŽNE POSTAVKE
Odbojkarska zveza Slovenije ima ekskluzivno pravico do poimenovanja zaključnega turnirja, in sicer v
naslednji obliki »Sponzor Pokal Slovenije«, z možnostjo dodatka »powered by« v končno obliko »Sponzor 1
Pokal Slovenije, powered by sponzor 2«. Po dogovoru z OZS ima organizator možnost zasedbe pozicije
»sponzor 2«. OZS je ekskluzivni nosilec televizijskega signala.

Razdelitev reklamnega prostora (glej prilogo) in vstopnine:
Organizator za promocijske namene zagotovi najmanj 22 in največ 24 mest za oglasne panoje ob igrišču.
Panoja ob prostoru za ogrevanje igralcev nista obvezna. OZS ima ekskluzivno pravico, da določi postavitev
reklamnih panojev v dvorani in da določi postavitev sponzorskih/promocijskih nalepk na igralno površino,
robove mreže, stebre in sodniški stol (shema 1). Pri tem si OZS pridržuje pravico do:
‐
‐
‐
‐
‐

8 od 22 (24) oglasnih panojev, in sicer na pozicijah št. 4, 7, 9, 11, 12, 14, 16 in 20) ‐ strošek izdelave
panojev krije OZS)
reklamne nalepke na igralni podlagi (na sredini igrišča)
vsaj 2 reklamnih nalepk na igralni podlagi, za osnovno črto, in sicer na pozicijah št. 1 in 2 (strošek OZS)
prostor za logotip OZS in logotip sponzorja OZS na majicah pobiralcev/‐k, brisalcev poda in upravljalcev
dodatnih semaforov (umestitev logotipa po dogovoru z organizatorjem)
logotip OZS in sponzorja OZS na vseh uradnih medijskih in promocijskih gradivih (bilten, plakat, letak,
jumbo plakat, vabilo itd. ter na spletni strani organizatorja zaključnega turnirja

Organizatorju pripada:
‐
‐
‐

14 oz. 16 od 22 (24) oglasnih panojev na preostalih pozicijah pripada izbranemu organizatorju (strošek
izdelave panojev krije organizator)
4 promocijske nalepke na igralni podlagi, za osnovno črto, in sicer na pozicijah 3, 4, 5 in 6 (strošek izdelave
nalepk krije organizator
vstopnina v celoti

V primeru, da organizator ne zapolni vseh pozicij, ki mu pripadajo, promocijski prostor pripade OZS.
Nabavo in tisk promocijskih nalepk zagotovi OZS.
V primeru, da zaključni turnir organizira OZS, je razdelitev reklamnega prostora na oglasnih panojih naslednja:
‐
‐

‐
‐

‐

2 oglasna panoja, in sicer na pozicijah št. 11 in 12, pripadata OZS
(strošek izdelave krije OZS)
po 1 oglasni pano, in sicer na pozicijah št. od 7 do 10 in od 13 do 16, pripade klubom udeležencem
zaključnega turnirja ‐ razporeditev po pozicijah OZS določi z žrebom (strošek izdelave panoja krije vsak
klub posamezno)
4 oglasni panoji, in sicer na pozicijah št. 3 in 4 ter 19 in 20, pripadajo OZS, kakor tudi morebitna dodatna
panoja (št. 23 in 24)
po 1 oglasni pano, in sicer na pozicijah št. 1, 2, 5, 6 in 17, 18, 21, 22, pripade klubom udeležencem
zaključnega turnirja ‐ razporeditev po pozicijah OZS določi z žrebom (strošek izdelave panoja krije vsak
klub posamezno)
vse promocijske nalepke na igralni podlagi pripadajo OZS

V primeru, da klub ne zagotovi oglasnega panoja, mesto, ki bi klubu pripadalo, pripade OZS. V primeru, da
zaključni turnir organizira OZS, gre iztržek od vstopnin v strošek organizacije.
Promocija na površinah do višine 3 metrov (kjerkoli v dvorani) ni dovoljena oz. je za tovrstno oglaševanje
predhodno potrebno dobiti dovoljenje OZS. Na površinah nad višino 3 metre je promocija dovoljena.

Z izbranim organizatorjem bo OZS podpisala pogodbo v kateri bodo, poleg že opredeljenih zahtev in
obveznosti, opredeljene tudi podrobnosti, ki jih ne vsebuje razpis oziroma ne bodo podane v ponudbi
organizatorja (marketing, promocija, medijske aktivnosti, razdelitev nagradnega fonda, program
zaključnega turnirja, ...).

Priloga k Razpisu za organizacijo zaključnega turnirja Pokala slovenije

