„Krok za krokem“
- pomoc při plánování Vaší
cesty Právě jste položili základy pro dobře plánovaný zájezd. K tomu aby Váš
zájezd probíhal optimálně je nutná spolupráce s organizací Euro-Sportring, neboť
spolupráce je nejlepším předpokla-dem pro podařenou akci. Většina důležitých
kroků bude za vás vyří-zena spolupracovníky Euro- Sport-ringu a organizátory
turnaje. Přesto existují kroky, na které byste měli obrátit Vaši pozornost.
Informace v tomto dokumentu Vám dále pomo-hou při plánování Vašeho zájezdu.
Dobrá příprava Vám pomůže vyva-rovat se nepříjemných překvapení.
Krok 1: Nahlaste svou účast sportovní-mu svazu
Sportovní svaz vyžaduje nahlášení účasti na všech turnajích, včetně přátelských.
Informujte svůj svaz co nejdříve, abyste se později neset-kaly s neočekávanými
povinnostmi vůči sportovnímu svazu. Všechny turnaje se hrají podle pravidel FIFA
(fotbal) / IHF (házená) doplněné pravidly daného státu. Poznámka: Euro-Sportring
není pořadatelem turnaje. Jméno pořada-tele stojí v popisu turnaje, který vám byl
zaslán společně s nabídkou.
Krok 2: Ověřte si, je-li Váš tým rozdělen do správné věkové skupiny
K tomu, abychom mohli garantovat férovou hry, je zapotřebí splňovat všechny
podmínky uvedené v popi-su turnaje. Během turnaje musí být hráči schopni
legitimovat se vlast- ním dokladem (OP, cestovní pas, hráčský průkaz). Pokud by
organi-zátor zjistil, že se hráči turnaje účastní neoprávněně, bude jim ulo-žena
pokuta (např. diskvalifikace kompletního týmu, nebo prohra 0:3 ve všech zápasech).
Krok 3: Vyvarujte se zbytečných storno-poplatků
Je možné, že se počet Vašich účastníků změní. Přibližně 10 týdnů před odjezdem
obdržíte předběžnou zprávu. Účastník, který musí odříct, může být nahrazen jiným.
Změny 8 týdnů před odjezdem nejsou vždy možné. Organizátor turnaje, proti- hráči a
ubytovací zařízení obdrželi v tuto chvíli již konečnou zprávu o Vaší účasti. Abyste se
vyvarovali nedorozumění, nahlaste všechny relevantní informace min. 8 týdnů před
odjezdem organizaci Euro-Sportring. Relevantní informace jsou např.: počet
účastníků, ubytování řidiče při vlastní přepravě, speciální stravovací nároky pro
účastníky + jejich počet a ostatní přání a připomínky. Stornopoplatky činí CZK 400,00
na osobu, a to maximálně do výše CZK 7.000,00 za skupinu, do 8 týdnů před
odjezdem. Během osmi týdnů je započítán organizací Euro-Sportring stornopoplatek
ve výši 40% z ceny za účastníka. Pokud byste odřekli účast týden před odjezdem,
musí být uhrazena plná částka. Z tohoto důvodu je důležité, abyste 8 týdnů před
odjezdem přesně znali počet účastníků. Mimoto by Vám měl každý účastník předem
zaplatit 40% z celkové ceny za svou účast.
Krok 4: Ujistěte se před cestou, jestli všichni účastníci mají platný ces-tovní
dokument
Přestože většina hranic je dnes otevřených, musí mít každý zahra-niční cestující
platný cestovní doku-ment. Cestovní pas je možné obdržet na magistrátu města
Vaše-ho stálého pobytu. Vyvarujte se zby-tečných problému tím, že nečekáte na
poslední chvíli. Poznámka: Ověřte si, zdali některý z účastníků (např.zahraniční
obča-né) nepotřebuje vízum, a to nejen pro cílový stát, nýbrž i pro státy, kterými
budete projíždět během cesty. Např. pro cestu do Itálie mu-síte zažádat o vízum

pro Rakousko i Itálii. Pro podrobnější informace se obraťte na magistrát Vašeho
města, nebo odpovědné velvyslanectví, po- případě ambasádu.
Krok 5: Jmenujte kontaktní osobu pro ko-munikaci doma
Vzhledem k tomu, že cestujete s velkou skupinou, je vhodné zůstat v kontaktu s
někým z vašeho klubu. Touto cestou si můžete vyměňovat důležité informace.
Kontaktní osobě sdělte jména a telefonní čísla rodi-čů/opatrovníků všech účastníků.
Krok 6: Dbejte na vhodnou obuv Vašeho týmu
V informacích o turnaji je možné dozvědět se, na jakém povrchu hra-cí plochy se
bude turnaj konat. Pokud se hry nebudou odehrávat pouze na trávníku, nýbrž i na
pev-ném povrchu, nebo umělém trávní-ku, musí mít všichni účastníci odpo-vídající
obuv (např. kopačky nebo sportovní boty určené pro pevné povrchy či umělé
trávníky). Pro há-zenou nebo halový fotbal je ne-zbytná halová sportovní obuv.
Halo-vé povrchy mívají v různých zemích různý standard.
Krok 7: Odměňte nasazení Vašeho hosti-tele
Pořadatelé turnaje se ze všech sil snaží připravit příjemný turnaj. Ukažte své uznání
tím, že jim pře-dáte dárek za Váš klub. Totéž platí i pro sportovní výlety. Běžně je
nejvhodnější chvílí pro předání daru uvítání. Pokud byste měli být přiví-táni místní
městskou správou, bylo by vhodné předat také dar Vaší do-movské městské správy.
Krok 8: Pokud budete dostávat dotazy ohledně:
 Programu
Krátce před Vaším odjezdem obdr-žíte od organizace Euro- Sportring seznam všech
účastnících se týmů, rozdělení skupin při turnaji a sportovní informace při
sportovních zájezdech. Po Vašem příjezdu Vám spolupracovník organizace EuroSportring předá oficiální program, ve které najdete, mimo jiné, také herní plán.
 Informačního servisu / asistenta
Spolupracovník organizace Euro-Sportring Vás bude po Vašem příjezdu osobně
informovat o turnaji/hrách, uvítáních, slavnos- tech, sportovních hřištích, ubytování
a spoustě dalšího. Pokud se během Vašeho pobytu budete chtít na cokoliv zeptat,
náš spolupracovník Vám rád pomůže. U většiny turnajů stojí klubům, které cestují
autobu-sem, k dispozici asistent Euro- Sportring. Tato informace je uvede-na v údaji
o přepravě.
 Časů příjezdu a odjezdu
V den příjezdu je Vám ubytovací zařízení k dispozici od 16.00 hod. (školy a
tělocvičny někdy od 17.00 hod.), pokud nestojí v nabídce něco jiného. V den
odjezdu musí být pokoje vyklizeny do 10.00 hod.
 Cesty autobusem
Přibližná trasa cesty stojí v cestov-ních informacích. Pokud přepravu organizuje
Euro-Sportring, budou cestovní trasa, čas odjezdu i pří-jezdu oznámeny. Během
cesty se budou každé tři hodiny konat 45 minutové přestávky. Průměrná rych-lost je
60-70 km/h. Cesta o vzdá-lenosti 400 km trvá tedy 6 hodin.
Řidič je vázán evropskými směrni-cemi o době řízení. Z tohoto důvodu není
autobus k dispozici od brzkých ranních hodin do pozdního večera. Po příjezdu musí

řidič odpočívat 8 hodin. Následující dny smí praco-vat/jet nanejvýš 8 hodin denně. Z
tohoto důvodu je nutné domluvit přesný program se spolupracov-níkem EuroSportringu a řidičem při příjezdu.
 Předběžné zprávy
Cca. 10 týdnů před příjezdem Vám Euro-Sportring zašle: Potvrzení Vaší přihlášky,
popř. změny (pozdější změny v počtu účastníků jsou uvedeny na faktuře, nejsou ale
opraveny v předběžné zprávě, nebo cestovních infor-macích). Fakturu, informaci o
obdržení plateb a popř. jejich zpoždění.
 Cestovních informací
Po obdržení zbylých poplatků Vám Euro-Sportring, přibližně 3 týdny před
příjezdem, pošle podrobné informace se jmény, adresami a telefonními čísly
ubytovacích zaří-zení, autobusové společnosti a spolupracovníka Euro-Sportringu,
dále také časy odjezdu a příjezdu a popis trasy Vaší cesty.
Krok 9: Chování účastníků
Chceme zaručit, že si každý z ú-častníků může vychutnat svůj pobyt. Z tohoto
důvodu očekáváme od všech účastníků korektní chování během pobytu, v
ubytovacích zaří-zeních a také na hrací ploše. Pokud by to organizátor turnaje
a/nebo spolupracovník Euro-Sportringu po-važovat za nutné – např. je-li ohro-žena
spokojenost s pobytem ostat-ních účastníků – mohou být přijaty disciplinární
opatření. Takovým způ- sobem může být např. stanoven zákaz pobytu na hracích
plochách a/nebo v ubytovacím zařízení, nebo vyloučení týmu původce problémů.
Vzhledem k mezinárodní domluvě bude organizátor vyloučení z turnaje hlásit
odpovědnému národnímu sportovnímu svazu.
Krok 10: Dobře informujte účastníky z Va-šeho týmu
Zkopírujte informace o turnaji pro účastníky Vašeho týmu a prodis-kutujte s nimi, a
pokud je to nutné, tak i s jejich rodiči, důležité body:
 Program
 Ubytování/rozdělení pokojů a detaily jako ložní prádlo, matrace, spací pytle a
ubytovací řád (viz popis v nabídce)
 Jídlo např. zákaz konzu-mace určitých potravin ne-bo speciální diety
 Přeprava/plán cesty a detaily jako zákaz spotřeby alkoholu/ kouření při přepravě autobusem
 Cestovní pojištění (není zahrnuto v ceně)
 Cestovní dokumenty, jako průkaz a vízum (pro za-hraniční občany)
 Chování v autobusu a na místě
 Stornopoplatky
 Podmínky platby
 Termín dalšího setkání: krátce před odjezdem, poté co obdržíte podrobné cestovní informace
NA ZÁVĚR
Doufáme, že dokument „Krok za krokem“ – pomoc při plánování cesty zodpověděl
Vaše dotazy. Po-kud byste měli další otázky, můžete se na nás telefonicky obrátit.
Přejeme Vám mnoho úspěchů při plánování Vaší cesty!

