Мач № ____; Град:__________; Зала:_________________; Домакин:____________; Гост:_____________

І. Съоръжения по паспорт
1 Игрище, покритие, линии, ограничителни линии за треньора, височина на залата, осветление,
свободна зона, административна зона, наказателни зони, зони за загряване,климатична система
2 бр. съблекални (за двата отбора) с шкафчета за дрехи за 12 човека, пейки (столове) за сядане,
маса за масаж, баня с душове с топла/студена вода, тоалетна с хигиенни материали
3 Съблекалня за съдиите с маса и столове, шкафчета/закачалки за дрехи, баня с душове с
топла/студена вода, тоалетна с хигиенни материали
4 Съблекалня за страничните съдии и секретаря с маса и столове, шкафчета/закачалки за дрехи,
баня с душове с топла/студена вода, тоалетна с хигиенни материали
5 Медицински кабинет (или кола на „Бърза помощ“) с комплект за първа помощ, медицинско легло,
телефон, тоалетна с хигиенни материали
6 Ледогенератор (минимум 2 кг. лед в термофорен съд)
7 Секретариат на състезанието, оборудван с компютър (с връзка към интернет), принтер и факс
8 Минимум 2 бр. работни места за статистици, с осигурено захранване и връзка към Интернет
9 Място за поставяне на видеакамери, с осигурено ел. Захранване
10 Осигурени минимум 10 маркирани, седящи места за журналисти, с възможност за включване към
Интернет (безжичен)
11 Осигурени минимум 20 маркирани, седящи места за VІР персони
ІІ. Задължително Оборудване
12 Мрежа, стълбове, антени, обезопасяване, мярка за определяне височината на мрежата
13 Съдийски стол с възможност за регулиране на височината, обезопасен
14 Топки за игра (4 бр.) според изискванията на НВЛ, стойка за топки, манометър и помпа
15 2 бр. потници за преопределяне на Либеро
16 Пейки с 11 места за всеки отбор, бъзер с индикаторна лампа за всеки отбор, 2 к-та табели за
смяна (за всеки отбор), с номера 1-18
17 Съдийска маса с мин. 5 места, електрическа оповестителна система – бъзер, ръчно табло за
резултата, компютър за електронен протокол, кабелна връзка към Интернет, микрофон към
озвучителната система
18 Официален протокол за водене на състезанието (в 4 карбонени копия), фишове за нареждане
(с необходимия брой карбонени копия), форма О-4
19 Озвучителна система
20 Електронно табло (управлявано от съдийската маса) с изписване имената на отборите, текущ
резултат с изпълнител на сервиса, резултат от предидущи геймове, брой почивки за всеки отбор,
брой смени за всеки отбор
21 Маса за техническия делегат, с монитор към електронния протокол
22 Маса за дежурен лекар
23 Почистване на игралното поле: 6 бр. бърсалки, дълги по 1 м. (по 3 бр. столове за бърсачите с
дълги бърсалки от двете страни на игралното поле); 8 бр. кърпи –6 малки и 2 големи (4 за бързи:
бърсачи 2-ма при съдийската маса и 2-ма от групата на бърсачите с бърсалките; 2 кърпи за на
подавачите топки на сервиса и 2 големи кърпи за инциденти с разливане на вода)
24 4 колички – 2 за топките на двата отбора и 2 за пренасяне на дрехи и оборудване на отборите
ІІІ. Реклами
25. Официални - поставени според изискванията на НВЛ и БФВ
26. Спонсорски - поставени на подходящи места, без да пречат на официалните или на играта
ІV. Организационни изисквания
27. Осигурен официален представител от страна на отбора-домакин, отговарящ за съоръженията по
паспорт, необходимо оборудване и обща организация
28. Осигурена линцензирана охрана, отговаряща на нивото на състезанието, според разпоредбите
на БФВ, за недопускане дисциплинарни проблеми
29. Осигурен дежурен лекар
30. Осигурени деца за подаване на топките – минимум 5
31. Осигурени деца за почистване на игрището – минимум 8
32. Осигурен говорител
33. Тренировка за гостуващия отбор – 90 мин в деня на пристигане, 60 м. В деня на мача

ЗАБЕЛЕЖКИ

