Příloha č. 1 - Rozhovor s ředitelem turnaje Ing. Vojtěchem Brožem
1) S jakými cíli jsi zakládal OVB Cup?
„Zakládal jsem jej před pěti lety v podstatě jako turnaj pro moje známé z Českolipska.
Během tří dnů se mi nicméně přihlásilo 20 mužstev, celkově se pak dokonce chtěly přihlásit i
čtyři týmy nad kapacitu. Druhý rok byla ještě stanovena kapacita na 20 týmů a mým hlavním
cílem bylo najít turnaji silného partnera, což se mi povedlo díky dohodě s OVB Allfinanz, a.s..
Znovu se přihlásily týmy nad kapacitní možnosti, bylo jich konkrétně osm, což se mi podařilo
vyřešit kvalifikační částí pro zmíněných osm týmů. Třetí ročník měl turnaj již 38 účastněných
týmů. Začala již fungovat kategorie „ženy“. Čtvrtý ročník jich bylo již přes 40 a poslední pátý
ročník zaznamenal zatím největší účast, a to celkově 60 týmů včetně kategorií ženské a
dětské.“
2) Jsi v současné chvíli s turnajem spokojen?
„Ano, s vývojem turnaje do současné chvíle jsem spokojen. Doufám, že to bude trvat i
po letošním roce, který bude zřejmě zlomový.“
3) Co se ti vybaví, když se řekne OVB Cup?
„Vybaví se mi Vánoční svátek futsalu, jak také zní hlavní heslo turnaje.“
4) Jak bys zhodnotil poslední ročník turnaje? Co tě nadchlo, co naopak ne příliš
potěšilo?
„Nadchla mě spousta odehraných zápasů, minut, penalt a nervyderoucích zápasů ve
vyřazovací části. Obecně tyto záležitosti, které by povedený futsalový turnaj měl mít. Co mě
příliš nepotěšilo? Musíme zapracovat na afterparty turnaje.“
5) Počítal jsi při zakládání turnaje s tím, že by turnaj mohl expandovat i mimo
Liberecký kraj?
„Popravdě ne. Jak jsem již říkal, původně se jednalo o turnaj pro známé z nejbližšího
okolí. Přišlo nicméně postupně partnerství s OVB Allfinanz, FAČR, Svijany, každoročně rostl
počet přihlášených týmů…a všechno se začalo vyvíjet jiným směrem.“
6) Co tě vedlo k expanzi turnaje do dalších krajů?

„Zaprvé samozřejmě malá kapacita turnaje v České Lípě a v Zákupě, nejsme
nafukovací. Zatímco poptávka ze strany týmů evidentně je. Dále mně k tomu vedla možnost
uspořádat toto minimistrovství v dalších regionech České republiky, navázání kontaktů se
studenty univerzit se sportovním zaměřením, kteří mají nadšení pro organizaci sportovních
akcí a možnost uspořádat stejně kvalitní turnaje i v jiných městech.“
7) Proč sis vybral konkrétně i Prahu?
„Praha je pro uspořádání tohoto turnaje extrémně zajímavou lokalitou, to není třeba
příliš detailně rozebírat. Obrovské množství futsalových týmů a futsalových sportovišť na tak
malém území mluví za vše.“
8) Co od expanze turnaje do Prahy očekáváš letos v roce 2013? Co očekáváš do turnaje v
Praze do budoucnosti?
„Mojí hlavní vizí je, aby si turnaj udržel kvalitu, kterou doposavad měl. To je pro mě
naprosto zásadní.“
9) Myslíš, že futsal má v České republice velký potenciál? Máš pro toto tvrzení nějaké
konkrétní důvody?
„Na tuto otázku mám dva různé pohledy. Zaprvé, je samozřejmě skvělé, kolik je
v České republice futsalových nadšenců, přičemž jejich počet se nadále zvětšuje. Zadruhé je
nicméně třeba připomenout, že bude třeba, aby určitým způsobem byla podporována a
udržována česká futsalová špička. Kvalita českého futsalu nesmí upadat – vydobyly jsme si ve
světě futsalu solidní pozici a byla by škoda ji ztratit. Je bezpochyby super, a pro náš turnaj
zvlášť, kolik každoročně přibývá amatérských futsalových nadšenců. Jako zásadní nicméně v
současnosti vidím podporu české futsalové špičky.“
Děkuji za rozhovor.

OVB Cup – „Vánoční svátek futsalu“

Příloha č. 2 – Nabídka pro hlavního sportovního partnera akce

OVB Cup 2013 - Možnosti propagace partnera


Logo na oficiálním webu www.ovbcup.cz



Logo a představení na Facebooku



Bannery do všech hal v neomezeném množství a velikostech



Logo a reklamy na produkty ve zpravodaji



Informace o partnerovi ve zpravodaji



V halách stánek partnera, kde bude možnost vyzkoušet si jeho produkty a zjistit si
informace o nich. Vzhledem k tomu, že se jedná o předvánoční turnaj, příp. i možnost
prodeje produktů. Možnost „chill out zóny“.

Očekáváný zásah cílové skupiny = futsalistů / osob zajímajících se o futsal


1160 sportovců ve věku nad 18 let



1000 sportovců – dětí ve věku 6 – 18 let



v každé hale navíc diváci (předpoklad 200 návštěvníků / 1 akce, celkově tedy cca. 1000
lidí navíc)



Celkový očekávaný zásah cílové skupiny: 2960 osob.

Opatření ke zvýšení prodeje produktů partnera
Pojem cílová skupina používáme především ve spojitosti s faktem, že se jedná o osoby,
které často a aktivně využívají sportovní oblečení a vybavení. Osobně navíc uvádíme několik
konkrétních návrhů, které povedou ke zvýšení zájmu o produkty partnera:


Pozvánky do obchodů (internetových i kamenných), které budou součástí webu
www.ovbcup.cz a facebookové stránky OVBCup.cz.



Slevové kupóny pro každého účastníka zvyšující možnost nákupů produktů sportovního
partnera. Jako velmi atraktivní považujeme možnost nabídky sad sportovních dresů přes
partnera, které mohou představovat zakázky větších rozměrů. Na základě analýzy
předešlých ročníků byly vypozorovány týmy s chybějícími jednotnými soupravami dresů.

Partner může vedení nabídnout nové alternativy, jak zasáhnout cílovou skupinu, čítající
2960 osob. Naším cílem je partnerovi maximálně vyhovět.

Příloha č. 3 – oficiální webová stránka turnaje www.ovbcup.cz1

1

Uvádím internetové stránky minulého ročníku turnaje; internetové stránky letošního ročníku budou spuštěny
dle Plánu projektu akce – kap. 6.

Příloha č. 4 – ukázka Dohody o provedení práce se zaměstnancem sportovní akce

Dohoda o provedení práce
uzavřená v souladu s § 75 zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, ve znění
pozdějších předpisů
Společnost: Sportovní městečko, o.s. se sídlem v XYZ2, IČ: 1233 zastoupená/ý Ing.
Vojtěchem Brožem (dále jen „zaměstnavatel“)
a
pan/í Jan Novák, rodné číslo 123456/7890, bydliště Futsalová 1, Praha 5 (dále jen
„zaměstnanec“)
spolu uzavírají tuto dohodu o provedení práce:
1.
Zaměstnanec se touto dohodou zavazuje provést pro zaměstnavatele práci
„Časoměřič“ spočívající v ovládání časomíry na turnaji OVB Cup Praha 2013, dále
jen „práce“.
2.
Místo výkonu práce: Arena Sparta, Podvinný mlýn 2131/11, Praha 9
3.
Zaměstnanec práci vykoná v nepravidelné pracovní době. Práci provede: 15.12.2013
v očekávané době od 7:30 do 23:00.
Rozsah výkonu práce podle této dohody nepřekročí 300 hodin za kalendářní rok
v souladu se zákoníkem práce.
4.
Za vykonanou práci náleží zaměstnanci odměna ve výši 1500 Kč, (slovy: jeden tisíc
pět set korun českých).
Odměna je splatná po provedení práce do 31.12.2013.
Z odměny provede zaměstnavatel srážky podle příslušných právních předpisů.
5.
Jakékoliv změny či doplňky této dohody je možné činit jen po vzájemné dohodě
smluvních stran.
Tato dohoda se uzavírá ve dvou vyhotoveních. Každá smluvní strana obdrží jedno
vyhotovení.
2
3

Na přání vedení sportovní akce neuvádím
Na přání vedení sportovní akce

Smluvní strany výslovně prohlašují, že obsahu této dohody porozuměly a že tato byla
sepsána na základě jejich pravé a svobodné vůle. Na důkaz toho připojují svoje
vlastnoruční podpisy.
*na přání organizátora neuvádím

V ....Praze........... dne ..............
..............………………….
zaměstnavatel
(razítko a podpis)

V .....Praze......... dne ........……
..............…………………
zaměstnanec
(podpis)

Příloha č. 5 – On-line přihlašovací formulář4 (zdroj: www.ovbcup.cz)
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uvádím přihlašovací formulář z minulého ročníku turnaje; letošní bude vypadat obdobně, pouze bude změněn
datum splatnosti startovného a výše startovného bude změněna na 1800 Kč

„Měl jsi někdy možnost stát se českým mistrem ve futsalu? Probuď se ze snu!“

Příloha č. 6 - Pravidla turnaje OVB Cup Praha 2013

MAXIMÁLNÍ POČET HRÁČŮ V TÝMU:

8+2

POČET ROZHODČÍCH V TURNAJI:

16 (ČTYŘI ROZHODČÍ Z PRVNÍ LIGY)

SYSTÉM ZÁPASŮ V ZÁKLADNÍ ČÁSTI:

ve skupině hraje každý s každým jednokolově,
nejlepší dva týmy postupují do vyřazovacích bojů

SYSTÉM ZÁPASŮ VE VYŘAZOVACÍ ČÁSTI:

KO systém, vyhlášeno 1. - 4. místo

LOSOVÁNÍ DO SKUPIN:

PROBÍHÁ ON-LINE NA WEBU TURNAJE

PRAVIDLA:

HRAJE SE DLE PLATNÝCH PRAVIDEL FUTSALU

MÍČE:

SELECT Futsal Super FIFA APPROVED

SÍŇ SLÁVY:

KAŽDÝ TÝM SVOU ÚČASTÍ A DOSAŽENÝM
UMÍSTĚNÍM ZÍSKÁVÁ BODY DO SÍNĚ SLÁVY



KAŽDÝ HRÁČ OBDRŽÍ ENERGETICKÝ NÁPOJ A TYČINKU SHOCK



KAŽDÉMU TÝMU ZAJIŠTĚN DOSTATEČNÝ PITNÝ REŽIM



KAŽDÝ TÝM OBDRŽÍ ÚČASTNICKÝ LIST



TÝMY NA 1. – 3. MÍSTĚ SI ODVEZOU PAMĚTNÍ POHÁR A SOUDEK



HRÁČI VÍTĚZNÉHO TÝMU OBDRŽÍ TRIKO NIKE „VÍTĚZ OVB CUP PRAHA 2013“



KAŽDÝ HRÁČ Z TÝMU NA 1. – 3. MÍSTĚ OBDRŽÍ MALÝ PAMĚTNÍ POHÁR

Další instrukce
Sledujte prosím pozorně harmonogram zápasů, který bude vyvěšen naproti Vaší šatně.
Začátky zápasů budou dále vyhlašovány vždy jeden zápas před jeho začátkem a dále
dvě minuty před jeho začátkem.
K zápasům se prosím dostavte 5 minut před začátkem Vašeho zápasu. V případě
nepřítomnosti týmu prohraje Váš tým zápas kontumačně 0:5.
V případě jakékoli nejasnosti neváhejte kontaktovat zástupce pořadatele, který Vám
bude po celou dobu turnaje k dispozici u časoměřiče.

„Měl jsi někdy možnost stát se českým mistrem ve futsalu? Probuď se ze snu!“

Příloha č. 7 – Harmonogram turnaje OVB Cup Praha 2013

7:30 – 12:30 Skupiny A a B
Skupina A
TÝM A1
TÝM A2
TÝM A3
TÝM A4
TÝM A5

ČAS

UTKÁNÍ

7:30

A1 VS. A2

7:45

B1 VS. B2

8:00

A3 VS. A4

8:15

B3 VS. B4

8:30

A1 VS. A5

8:45

B1 VS. B5

9:00

A2 VS. A4

9:15

B2 VS. B4

9:30

A3 VS. A5

9:45

B3 VS. B5

10:00 A1 VS. A4
10:15 B1 VS. B4
10:30 A2 VS. A3
10:45 B2 VS. B3
11:00 A4 VS. A5
11:15 B4 VS. B5
11:30 A1 VS. A3
11:45 B1 VS. B3
12:00 A2 VS. A5
12:15 B2 VS. B5

Skupina B
TÝM B1
TÝM B2
TÝM B3
TÝM B4
TÝM B5

Skupina C
TÝM C1
TÝM C2
TÝM C3
TÝM C4
TÝM C5

Skupina D
TÝM D1
TÝM D2
TÝM D3
TÝM D4
TÝM D5

„Měl jsi někdy možnost stát se českým mistrem ve futsalu? Probuď se ze snu!“

Příloha č. 8 - Harmonogram turnaje OVB Cup Praha 2013

12:30 – 17:30 Skupiny C a D
Skupina A
TÝM A1
TÝM A2
TÝM A3
TÝM A4
TÝM A5

ČAS

UTKÁNÍ

12:30 C1 VS. C2
12:45 D1 VS. D2
13:00 C3 VS. C4
13:15 D3 VS. D4
13:30 C1 VS. C5
13:45 D1 VS. D5
14:00 C2 VS. C4
14:15 D2 VS. D4
14:30 C3 VS. C5
14:45 D3 VS. D5
15:00 C1 VS. C4
15:15 D1 VS. D4
15:30 C2 VS. C3
15:45 D2 VS. D3
16:00 C4 VS. C5
16:15 D4 VS. D5
16:30 C1 VS. C3
16:45 D1 VS. D3
17:00 C2 VS. C5
17:15 D2 VS. D5

Skupina B
TÝM B1
TÝM B2
TÝM B3
TÝM B4
TÝM B5

Skupina C
TÝM C1
TÝM C2
TÝM C3
TÝM C4
TÝM C5

Skupina D
TÝM D1
TÝM D2
TÝM D3
TÝM D4
TÝM D5

„Měl jsi někdy možnost stát se českým mistrem ve futsalu? Probuď se ze snu!“

Příloha č. 9 – Harmonogram vyřazovacích bojů

Pavouk vyřazovacích bojů

Vysvětlivka: 1A…první tým ze skupiny A, 2B…druhý tým ze skupiny B, v dalších
skupinách znázorněno stejným způsobem.

„Měl jsi někdy možnost stát se českým mistrem ve futsalu? Probuď se ze snu!“

Příloha č. 10 – Pozvánka na turnaj OVB Cup Praha 2013
Vážení příznivci futsalu,
tímto Vás zveme na 6. ročník turnaje OVB Cup – Amatérské mistrovství České republiky
ve futsalu, který se s rozšířením turnaje letos bude konat i v Praze, a to v moderní hale
Arena Sparta v Praze 9 – Vysočanech.
Jedná se o unikátní šanci zahrát si futsal v moderní hale, kde hraje své zápasy česká
futsalová reprezentace - a to všechno za dozoru kvalifikovaných rozhodčích FAČR. Vítěz
tohoto dílčího turnaje bude mít šanci zahrát si Superfinále 28.12.2013 v České Lípě,
kde se rozhodne o držiteli trofeje „Amatérský mistr České republiky ve futsalu.“
Registraci

Vašeho

týmu

provedete

jednoduše

na

webových

stránkách

www.ovbcup.cz/praha.
Dále Vás na našem turnaji čeká:
 energetická tyčinka a nápoj Big Shock pro každého hráče
 zajištěný pitný režim pro všechny týmy
 slevové kupony od sportovního partnera turnaje, značky Nike
 ceny pro nejlepší týmy od sponzorů turnaje, značky Nike a pivovaru Svijany
 A MNOHO DALŠÍHO!
„PŘIJĎ SI ZAHRÁT AMATÉRSKÝ TURNAJ S PODMÍNKAMI TURNAJE PROFESIONÁLNÍHO!“

