Војвођански Боксерски савез
расписује
КОНКУРС
за техничког организатора
Међународног турнира 36. Војвођанска златна Рукавица у боксу за
2018. годину за младе у мушкој и женској конкурнцији (рођени 2000 и
2001 годиште)
Услови конкурса:
1. Међународни турнир 36.Војвођанска Златна Рукавица 2018 за младе боксере
узрасних категорија (младе мушкој и младе девојке 2000-2001 год) предвиђено је
да се одржи у времену од 10.до 15. јала 2018. године
• 10.07.2018..године долазак учесника , технички састанак
• 11.07.2018. године лекарски преглед и мерење такмичара , жреб ,
свечано отварање турнира и елиминације борбе .
• 12.07.2018. године – елиминације борбе
• 13.07.2018.године четвртфиналне борбе
• 14.07.2018.године полуфиналне борбе ,
• 15.07.2018.године финалне борбе ,
• 16.07.2018.године одлазак учесника
2. Жири за доделу трофеја именује УО ВБС и 2 члана Организацијонг Одбора ,
такође ВБС прави пропозиције које шаље свим федерацијама АИБА , ВБС је дужан
да асистира у обезбеђивању виза учесницима , из држава које су у визном режиму
са Републиком Србијом .
3. Технички организатор убира приход од котизације, улазница,спонзора и донатора
Обавезе техничког организатора :
a. Да уговори резевише по што нижој цени хотелски смештај (хотел са
најмање 3* и 4* ) и ученички-студенски дом или хостел са довољним
бројем места за све учеснике од 150 до 250 места , са пуним
пансионом смештај + исхрана (доручак , ручак , вечера )
b. Да обезбеди просторије за технички састанак , лекарски
преглед,мерење и жребање
c. Организује – Организацијони Одбор турнира
d. Да обезбеди комплет халу за одржавање бокс мечева
36. Војвођанске Златне Рукавице 2018 са лиценцираним рингом и
АИБА правилима поставку салу и ВИП ложе, ангажује за свих 5 дана
уговором професијонално обезбеђњље – секурити .
e. Куповина медаља и пехара по спецификацији и стандарду који
доставља ВБС за 36. Војвођанске Златне Рукавице 2018.
f. Израда диплома за освајаче медаља и заввалница , израда
акредитација за све учеснике и делегације турнира . И пропагандни
материјал најмање 2 билборда , плакати и флајери .

g. Да обезбеди средства за домћа службена лиуца на турниру 9 особа
( 5 судије , 1 компјутериста , 1 домаћи делегат , 2 организатора
испред ВБСа :
• путне трошкове,
• таксу за обављање дужности и
• пансионске услуге
h. Да обезбеди путне трошкове и дневнице за делегата –супервизора
Испред ЕУБЦа , и смештај пун пансион за 7 дана
Да обезбеди смештај ( пун пансион ) за све стране судије које долазе
на турнир са својим делегацијама за све дане док су на турниру .
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Трошак око здраствене службе за свих 5 дана турнира
36. Војвођанска Златна Рукавица за младе 2018.годину
Трошак око организација просторија за : лекарски преглед
такмичара и мерење,
Да обезбеди рад такмичарске комисије са пратећом опремом
Организује трасфер , за све који долазе на аеродрум Сурчин Београд до града где се одржава такмичење , по најнижим ценама .
По потреби ако је спортска хала удаљења више од 1 км организује о
свом турошку трансфер- превоз учесника од смештаја до спортске
дворане , у којој се одржавају такмичења и тренинзи а за сва
службена лица турнира у обавези организовање трансфера .
да обезбеди салу за обављање тренинга за све учеснике.
Обезбеди воду у сали за све дане такмичења у угловима ринга , и
освежење ( вода , кафа , чај ..) за службена лица и судије током
програма .
Технички организатор је у обавези да организује најмање две
конференције за штампу везане за турнир и позове све медије који су
му на располагању .
Организује LIVE-SKRIMING свих мечева турнира и после је дужан да
све снимке проследи канцеларији ВБСа .
Да обезбеди смештај и исхрану за селекцију БСС и ВБСа ( 10
такмичара и 5 такмичарки + 2 тренер ) укупно 17 особа за све дане
турнира .
Организује свечану вечеру за све представнике делегација и за сва
службена лица турнира .
Организује свечано отварање турнира са протоколом 11.07.2018
Да 2 представника члана Организацијоног Одбора турнира испред
ВБС редовно контактира и обавешата о седницама и активностима
везаним за турнир .
Организује волонтерску службу ( најмање 25 лица ) , за њих обезбеди
, мајице , акредитације , један обрак дневно и воду за све дане
турнира .

4. Kритеријум за вредновање понуда :
4.1. Финасијска понудa (минимум 150.000,00 динара) 60 %
4.2. Пласман такмичара клуба на ПП Војв. и ПП Србије 2016 и 2017. године 20%
4.3. Број регистрованих такмичара у 2016 и 2017. години 10 %
4.4. Ако у граду или општини није одржаван турнир задње 3 године 10%

5. Документацију коју треба приложити за понуду :
5.1. Тачно навести назив и адресу спортске сале-хале , за одржавање такмичења и
тренинга. Доставити потврде , резевације смештајних капацитета и спортске сале за дате

термине турнира . Доставити на CD или USB електронске слике спортске сале и смештаја
(хотела и уч. ст. Дома ) .
5.2.Пријавнина на учешће нa Конкурс износи 10.000,00 динара и уплаћује се до
последњег дана конкурса 27.09.2017 уплаћује се на (ВБС , 21000 Нови Сад ,Масарикова 25
, Пријавнина на конкурс , број рачуна 180-3001210039878-11 .
5.3. Други део пријавнине у износу од 40.000,00 динара се уплаћује на рачун савеза
ВБС на дан потписивања уговара (најдуже 10 дана по затварању конкурса)
5.4. Трећи део се исплаћује до 11.07.2018 године на рачун ВБСа , у износу
излицитираном на конкурсу умањеном за пријавнину први део (10.000,00 динара) + други
део (50.000,00 динара) у целости .
5.5. За сврху обезбеђења плаћања 3 рате пријавнине на конкурс и озбиљност
понуде , прилажу се у документацији 1 регистроване меница и менично овлашћење на цео
износ који се понуди у кокурсу .
5.6. НАПОМЕНА : сви који недоставе тражена документа , податке из конкурса и
клубови који имају дугаовање према ВБСа њихове пријаве ће се одбити и неће бити
разматране .
Технички организатор може да конкурише само на понуђене термине одржавања
Међународ. турнира 36. Војвођанска Златна Рукавица 2018 који су понуђени под тачком 1.
Управни одбор ВБС а именује комисију од 3 члана за спровођење КОНКУРСА .
Конкурс је отворен до 27.09.2017.године
ПОНУДЕ ПОСЛАТИ НА АДРЕСУ :
ВОЈВОЂАНСКИ БОКСЕРСКИ САВЕЗ
21000 Нови Сад
Ул. Масарикова бр. 25
СА НАЗНАКОМ : КОНКУРС „36.ВОЈВОЂНАСКА ЗЛАТНА РУКАВУИЦА- 2018“
- НЕ ОТВАРАТИ –
Војвођански Боксерски Савез
Председник - Проф др Срђан Вукмировић

Директор за турнире ВБС
Јован Панић – 064-6440844

