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  Broj:12/2016  Zagreb, 13.01.2016.   - KLUBOVIMA A-1 MUŠKE LIGE - ŽUPANIJSKIM KOŠARKAŠKIM SAVEZIMA           Temeljem Propozicija natjecanja Kupa Republike Hrvatske za muške momčadi «Krešimir Ćosić»», raspisuje se   N A T J E Č A J  za tehničku organizaciju Završnog turnira Kupa Republike Hrvatske za muške momčadi «Krešimir Ćosić» 2016   1. Završni turnir će se, u skladu s Kalendarom natjecanja održati 17. i 18. veljače 2016. Na turniru sudjeluju četiri momčadi.  2. Obveze Organizatora Završnog turnira su:   Osigurati i snositi troškove smještaja momčadi učesnika Završnog turnira i to 20 osoba po momčadi (7/2 i 6/1 soba) na bazi tri puna pansiona (pojačana prehrana) za dvije momčadi završnice turnira, odnosno dva puna pansiona (pojačana prehrana)  za dvije poražene momčadi u poluzavršnici turnira.  Hotel mora imati kategoriju najmanje  3 zvjezdice.  Osigurati i snositi troškove prijevoza do grada u kojem će se igrati Završnica turnira za službene osobe turnira (suci, opunomoćenici i kontrolori).  Osigurati i snositi troškove lokalnog prijevoza za momčadi i službene osobe  (zračna luka-hotel-zračna luka, hotel-dvorana i sl.);  Službenim osobama turnira (suci, opunomoćenici i kontrolori) platiti pristojbe na osnovu Pravilnika o pristojbama.  Osigurati i snositi troškove korištenja prostorija za sastanke s upotrebom videa za sve momčadi u hotelu u kojem će biti osiguran smještaj za momčadi.  Osigurati i snositi troškove smještaja i ishrane na bazi tri puna pansiona u hotelu s minimalno tri zvjezdice za: a) 6 predstavnika Hrvatskog košarkaškog saveza  b) obitelj Ćosić  Osigurati i snositi troškove dvorane za utakmice i treninge koja je registrirana  za utakmice A-1 lige  s tim da dvorana mora biti na raspolaganju momčadima od  16.02.2016. do 18.02.2016.  Osigurati i snositi troškove  tehničke organizacije turnira (troškovi pomoćnih sudaca, statističara, redarske službe itd).  Za potrebe Hrvatskog košarkaškog saveza osigurati 100 ulaznica i 50 VIP ulaznica za svaku utakmicu.  
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3. Marketinška prava pripadaju Hrvatskom košarkaškom savezu i organizatoru u jednakom omjeru. Organizator se obvezuje u dvorani instalirati LED ekrane ili roto panoe tvrtke «VOX».  Raspodjela  marketinškog prostora definirat će se ugovorom između Hrvatskog košarkaškog saveza i organizatora.  4. Televizijska prava pripadaju Hrvatskom košarkaškom savezu prema već potpisanom ugovoru s  Hrvatskom radio televizijom (HRT).  5. Ponude, pored gore navedenih obveznih uvjeta, trebaju  sadržavati i financijske uvjete koje je potencijalni organizator spreman ponuditi Hrvatskom košarkaškom savezu.  6. Svi zainteresirani klubovi i županijski savezi dužni su do petka, 22.01.2016. do 24:00 sata dostaviti svoje ponude na adresu Hrvatskog košarkaškog saveza, Zagreb, Lipovečka 1. Ponude se dostavljaju putem pošte ili neposrednom dostavom u zatvorenim omotnicama s naznakom «Ponuda za organizaciju Završnog turnira Kupa RH za muške momčadi «Krešimir Ćosić».  7. Odluku o organizatoru turnira donosi Upravni odbor Hrvatskog košarkaškog saveza.  8. Hrvatski košarkaški savez i organizator turnira zaključit će poseban ugovor o organizaciji turnira u kojem će se detaljno definirati sva prava i obveze turnira.   Željko Drakšić, dipl.ing. Glavni tajnik      


