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ŘÁD POŘADATELSKÉ SLUŽBY TJ SOKOL KONICE
Seznam pořadatelů

Kontakty:

Burián Vladimír
Nehanský Vojtěch
Kuba Jaroslav
JUDr. Nedomanský Leopold
Čapek Přemysl
Ing. Rozehnal Arnold
Fišer Ladislav
Gottwald Roman
Štaffa Jan
Zavíral Jan
Studený Radek
Muzikant Zdeněk
Ing. Klíč Pavel
Kaprál Zdeněk
Machač Stanislav
Korčák Josef
Ing. Jedlička Roman
Slezák Martin
Ing. Sláma Mojmír
Kučera Jiří
Vlčnovský Jaroslav
Ullmann Jaroslav
Kvapilová Milada
Mazur Jaroslav

606 605 690
774 027 022
606 604 479
774 669 739 ( 582 396 739 )
737 257 058
723 212 469
608 677 722
607 907 093
603 540 696
723 435 578
607 804 518
608 318 864
607 531 933
720 213 364
739 692 655
602 530 961
736 686 924
603 263 520
602 708 149
777 247 935
582 396 375
723 946 385
722 595 565

Označení:
1a)
1b)
7)
8)
9)
11)
12)
13)
5)
5)
2)

Hlavní pořadatel
Burián Vladimír
Zástupce hlavního pořadatele Nehanský Vojtěch
Hlavní pokladní
JUDr. Nedomanský Leopold
Zástupce hlavního pokladníka Čapek Přemysl
Kontrolor vstupenek
Čapek Přemysl
Ochrana, bezpečnost diváků v prostorách ochozu a tribuny Mazur Jaroslav
Ochrana, bezpečnost diváků v prostorách ochozu a tribuny Studený Radek
Ochrana, bezpečnost diváků v prostorách ochozu a tribuny Jedlička Roman
Ochrana vstupu hráčů na hřiště Kaprál Zdeněk st., Štaffa Jan, Zavíral Jan
Ochrana ohraničeného vstupu hráčů na hřiště s umělým trávníkem
Kaprál Zdeněk st., Štaffa Jan, Zavíral Jan
Zdravotnická služba - nosítka
Fišer Ladislav, Gottwald Roman

10)
3)
3)
6)
4)

Rozhlasová služba
Sláma Mojmír, Kučera Jiří
Obsluha časomíry - umělá tráva Slezák Martin
Obsluha časomíry - přírod.tráva Kučera Jiří
Ochrana delegáta
Muzikant Zdeněk
Kameraman
ing. Rozehnal Arnold
Podavač míčů

4 x žáci dle rozpisu

Funkce - Hlavní pořadatel č.1
Popis funkce
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

nejméně 90 min. před utkáním se zdržuje před kabinou rozhodčích a plní úkoly dle
jejich požadavků
do kabiny rozhodčích vpustí jen vedoucí družstev a kapitány, příp. vyloučené hráče
po nástupu mužstev na hrací plochu je vymezeno jeho místo mezi střídačkami a je k
dispozici HR nebo DS
v poločasové přestávce a po utkání se opět zdržuje před kabinou rozhodčích
přebírá zodpovědnost za vozidla rozhodčích a delegáta a určuje prostor pro parkování
v případě úrazu volá zdravotnické zařízení a vyžádá převoz zraněného sanitkou
určuje postavení pořadatelů dle Řádu pořadatelské služby na jednotlivá utkání
zabezpečí řádný odchod rozhodčích a DS po utkání k dopravním prostředkům
v případě vážného zranění volá záchrannou službu 155
v případě incidentu, který není schopna zvládnout pořadatelská služba (rvačka, ničení
majetku apod., volá městskou, případně státní policii 158
v případě vzniku požáru, který není schopna zvládnout pořadatelská služba volá
hasičský záchranný sbor 150
v případě vzniku ekologické katastrofy volá 112
zajišťuje občerstvení pro rozhodčí a delegáta
po utkání doprovodí rozhodčí do prostoru restaurace k večeři

Funkce - Zástupce hlavního pořadatele
Popis funkce
•
•
•
•
•
•
•
•
•

rozdělí označení pořadatelů dle pokynu Hlavního pořadatele
zkontroluje šatnu hostů, funkčnost sociálního vybavení
dodá občerstvení pro hostující družstvo minimálně 6 x 1,5 l
předává před utkáním šatnu včetně klíčů vedoucímu mužstva hostů
přebírá a kontroluje stav po odchodu mužstva hostů a případné nesrovnalosti hlásí
hlavnímu pořadateli a vedoucímu mužstva hostů
zdržuje se před šatnami mužstev po celou dobu (před utkáním, při něm a po skončení
zápasu)
zabezpečuje uzavření prostoru před šatnami – chodby během utkání
po utkání dbá na bezproblémový odchod všech hráč z hrací plochy
prověří před utkáním, zda jsou u střídaček umístěna čísla pro střídání hráčů

•

prověří funkčnost činnosti ukazatele utkání

Funkce - Hlavní pokladní a jeho zástupce
Popis funkce
•
•
•
•
•
•

zajistí a připraví vstupenky pro utkání
zajišťují prodej vstupného do poločasové přestávky utkání
zajistí bezpečné uložení vstupenek a finančních prostředků
před utkáním předá rozhodčím a delegátovi formuláře k vyúčtování odměn a
cestovného
po utkání přebere, překontroluje a porovná se zápisem o utkání shodnost údajů
pokud je vše v pořádku, vyplatí odměnu a cestovní náklady rozhodčím a delegátu

Funkce - Rozhlasová služba
Popis funkce
•
•
•
•
•
•
•

vhodným způsobem informuje diváky o výsledcích družstev domácích i hostů, dění v
oddíle a činnosti sponzorů
hlásí sestavy mužstev, rozhodčích, DS střídání, střelce branek atd.
v poločasové přestávce sděluje program dalších mistrovských utkání oddílu
v případě nutnosti vyzve diváky ke slušnému povzbuzování
pomáhá zajišťovat pořádek ve sportovním areálu vhodnými relacemi
zapisuje a eviduje údaje z průběhu utkání
organizuje ve spolupráci a na pokyn hlavního pořadatele

Funkce - Zdravotnická služba
Popis funkce
•
•
•
•

převezme nosítka a zdravotnickou brašnu a po celou dobu utkání se zdržuje na
určeném místě
na pokyn Hlavního rozhodčího zajišťuje odnesení zraněného hráče z hrací plochy
v případě vážného zranění spolupracuje při ošetřování zraněného a to až do příjezdu
sanitky nebo lékaře
poskytuje zdravotnickou pomoc pro diváky

Funkce – Kameraman
Popis funkce
•

zaznamenává průběh domácích utkání MSD a následně tento předává ČMFS - řídící
komisi pro Moravu

Funkce – Ostatní pořadatelé
Popis funkce
•

•
•

zdržuje se v prostoru vstupu na hrací plochu a nedovolí vstup žádné osobě vyjma
hráčů a rozhodčích, delegátů a realizačního týmu jednotlivých týmů. V případě
potřeby a se svolením Hlavního rozhodčího vpustí na hrací plochu v průběhu utkání
zdravotnickou službu.
zajišťují pořádek za brankami a organizují vracení míčů do hry ( za pomoci podavačů
míčů) pokud tyto opustí hrací plochu
zajišťuje pořádek na tribuně a zabezpečí místo pro DS, příp. jiné hosty

DŮLEŽITÁ TELEFONNÍ ČÍSLA
Tísňová volání (Emergency call):
Hasiči: 150
Záchranná služba (First Aid): 155
Policie (Police): 158
Evropské číslo (For Foreign): 112
V Konici dne 10.12.2010

