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     ROKOMETNA   ZVEZA   SLOVENIJE 

     

 

 HANDBALL FEDERATION OF SLOVENIA 
               

                                               Datum:  09. 08. 2010 
                              
   
 

Slovenija : Portugalska  
 

 
Zadeva: KRITERIJI ZA ORGANIZACIJO KVALIFIKACIJSKE TEKME MOŠKE ČLANSKE 
ROKOMETNE REPREZENTANCE ZA UVRSTITEV NA EVROPSKO PRVENSTVO 2012 
 
 
I.    ORGANIZATOR KVALIFIKACIJSKE TEKME KRIJE NASLEDNJE STROŠKE: 
 

 Stroške celotne organizacije tekme (najem dvorane, zdravniška služba, zapisnikar, časomerilec, 
statistika tekem, redarji, …). 

 
II.   DVORANA IN OSTALI PROSTORI: 
 

 Minimalna velikost osnovne površine 45 m x 25 m. 
 Velikost igralne površne 40 m x 20 m. 
 Kapaciteta dvorane: minimalno 2000 sedežev za gledalce, minimalno 100 VIP sedežev. 
 Zapisnikarska miza s pripadajočim št. stolov. 
 Električni semafor. 
 Osvetlitev (1000 luxov). 
 Ozvočenje. 
 3 ločene garderobe: 2 za ekipi (možnost uporabe masažnih miz), 1 za sodnike. 
 Možnost namestitve reklamnih panojev. 
 Možnost TV prenosa – Potrdilo s strani RTV SLO. 
 Prostor za komentatorja. 
 Prostor za statistiko (s strani RTV SLO). 
 Pisarna za delegata (pisanje zapisnika). 
 Prostor za novinarsko konferenco s potrebnimi priključki in opremo (fax, tel., …). 
 Prostor za VIP goste. 
 Prostor za tehnični sestanek. 
 Priključki za internet. 
 Tiskalnik. 
 Fotokopirni stroj. 
 Prostor za invalide. 
 Prostor za zdravnika. 
 Toaletni prostori gledalce. 
 Toaletni prostori igralce. 
 Prostor za doping kontrolo. 
 Parkirni prostor za gledalce. 
 Parkirni prostor za VIP goste. 
 Parkirni prostor za ekipo televizijske hiše. 
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III. TICKETING SISTEM IN AKREDITACIJE: 
 

 Gostujoči ekipi je potrebno zagotoviti 10% razpoložljivih vstopnic za gledalce, ki jih mora 
gostujoča rokometna zveza rezervirati 14 dni pred datumom igranja tekme.  

 Organizator je dolžan izdati akreditacije novinarjem in fotoreporterjem z dostopom do: 
• cone, kjer lahko opravijo intervjuje z igralci in trenerji, 
• prostora, kjer bodo novinarske konference, 
• novinarskega središča. 

 Enako za TV SLO. 
 Akreditacije s pripadajočim dostopom se izdajo VIP gostom:  
• RZS - 50 kos (Predsedstvo RZS, sponzorji,...),  
• ostalim, ki jih povabi organizator. 

 
IV.  ORGANIZACIJA DOGODKA: 
 

 Organizator mora zagotoviti odgovorne osebe za naslednja področja: 
• za nastopajoče ekipe, 
• za uradne osebe, 
• za protokol - otvoritvena slovesnost, predstavitev ekip, zaključna slovesnost,  
• za varnost, gasilce, 
• za ticketing in akreditacije, 
• za medije in TV, 
• za tehnično podporo, 
• za zdravniško službo, 
• za ostalo osebje (brisalce tal, hostese, maskote, plesalke), 
• za marketing in propagando, 
• za statistiko, snemanje in fotografiranje tekem. 

 Vsaka ekipa, RZS in EHF je dolžna dobiti DVD-posnetek in statistiko tekme.  
 Organizator je dolžan zagotoviti igralno površino predpisano s strani EHF. 
 Organizator je dolžan zagotoviti nastop plesno navijaških skupin.  
 Zagotoviti uradnega povezovalca in animatorja gledalcev, ki naj deluje v smislu fair playa in  

vzpodbujanja gledalcev. 
 Organizator je dolžan pripraviti bilten dogodka, urediti spletno stran, zaključni bilten. 

 
V.   ORGANIZATORJU PRIPADA: 
 

 Prihodek od vstopnine. 
 Prihodek od prodaje spominkov. 
 Prihodek od gostinskih dejavnosti. 

 
VI.  KRITERIJI IZBORA  
 

1. Sprejem in potrditev zapisanih kriterijev pod točko I., II., III., in IV.  
 
 
VIII. ODPIRANJE VLOG 
 

 Komisija v sestavi generalni sekretar RZS, direktor moških reprezentanc in predstavnik RZS.  
 
Zainteresirane za organizacijo kvalifikacijske tekme za EP 2012 moške članske rokometne 
reprezentance  Slovenija – Portugalska prosimo, da do torka, dne 31.08.2010, pošljejo ponudbo za 
organizacijo tekme. 
    
                      Tomaž Jeršič 

Rokometna zveza Slovenije 
                               Generalni sekretar    

                                 


