Javni razpis E-športne zveze Slovenije za sofinanciranje
organiziranja Slovenskega državnega prvenstva v sezoni
2021/2022

Kraj in datum:
Ljubljana, 16. 7. 2021

1. Predmet razpisa in višina razpisanih sredstev
Predmet razpisa je sofinanciranje izvajalcev Slovenskega državnega prvenstva (v
nadaljevanju SDP), pod okriljem E-športne zveze Slovenije (v nadaljevanju EŠZS).
Državna prvenstva, ki so predmet razpisa so:
- League of Legends
- Valorant
- Rainbow Six: Siege
- Counter Strike: Global Offensive
- Fifa 22
- Assetto Corsa Competizione
- Dirt Rally 2.0
- Assetto Corsa (e-karting)
- Formula 1
- Gran Turismo
- Rocket League
Prijave na razpis se odprejo z dnem 16. julij 2021 in zaprejo 15. septembra 2021.
Prijave bo pregledala izbrana komisija s strani EŠZS. Rezultati bodo znani
najkasneje 14 dni po zaključku prijav. Čas trajanja posameznega SDP je 2-4
mesece (odvisno od igre).
Sofinanciranje za organiziranje posameznega prvenstva znaša okvirno do 2500€,
za organiziranje dveh prvenstev do 4500€ in za organiziranje treh ali več do
6500€. EŠZS poleg navedenih sredstev zagotovi še sredstva za nagrade pri
posamezni igri. Višina dodeljenih sredstev EŠZS se določa za posamezno igro
glede na oddan Finančni načrt za izvedbo SDP. Posamezno prvenstvo se izvede,
ko se zanj zagotovijo finančna sredstva s strani EŠZS. V primeru, da se finančna
sredstva ne zagotovijo do najkasneje 3 mesece po zaključku razpisa, se odpove
SDP te igre. Polovica dodeljenega zneska se organizaciji, ki je izbrana za izvedbo
prvenstva, nakaže na dan začetka tekmovanja, razlika do višine dejanskega
stroška, vendar ne več kot polovica dodeljenega zneska, pa 14 dni po oddanem
finančnem in finalnem poročilu.

2. Pogoji za pridobitev sofinanciranja
Na razpisu lahko kandidirajo pravne osebe (društva, podjetja, zavodi, itd.) (v
nadaljevanju organizacija), ki delujejo na področju e-športa in igričarstva, ter so
registrirana v Sloveniji.
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Pogoji:
- V organizaciji mora biti registriranih vsaj 10 članov, ki so polnoletni na dan
začetka SDP.
- Organizacija mora zagotoviti administratorje in jim omogočiti opravljanje
licence za administratorja / sodnika pri EŠZS. Stroške usposabljanja krije
organizacija. Organizacija mora imeti vsaj tri administratorje / sodnike z
opravljeno licenco na dan začetka SDP.
- Izbrana organizacija mora biti najkasneje en dan pred prvim nakazilom za
izvedbo SDP članica EŠZS.
- V primeru izvedbe finala v živo, organizacija pokrije stroške hrane in pijače
udeležencev finala (igralcev).
- Organizacija prevzame strošek promocije in marketinga za izbran SDP, ki
mora biti v skladu s CGP-jem EŠZS.
- Organizacija mora imeti odprt transakcijski račun (TRR), pri kateri koli
slovenski banki.
- Organizacija ob prijavi odda finančni načrt za izvedbo SDP.
- Organizacija najkasneje 14 dni po končanem SDP odda finančno in finalno
poročilo skupaj z dokazili, ki upravičujejo posamezen strošek/izdatek, in ki
je pogoj in podlaga za izplačilo drugega dela sredstev.
- Organizacija iz dobljenih sredstev pokrije denarne nagrade SDP.
Zgoraj našteti stroški v zvezi z organizacijo SDP so lahko vsebovani v finančnem
načrtu za izvedbo SDP in se plačajo iz dodeljenih sredstev na razpisu.

3. Stroški EŠZS pri izvedbi SDP
EŠZS se obvezuje, da pokrije naslednje stroške:
- Produkcija celotnega SDP (prenos in komentatorji).
- V primeru izvedbe finala v živo, EŠZS priskrbi prostore in opremo (razen
periferije igralcev).
- Grafične predloge za promocijo in marketing SDP na socialnih omrežjih.

4. Pravilnik
1. Organizatorji in administratorji morajo imeti do udeležencev v SDP ves čas
spoštljiv in profesionalen odnos.
2. Organizatorji in administratorji morajo biti na voljo ves čas izvajanja SDP.
3. Administratorji morajo najkasneje v roku 24 ur odgovoriti na vprašanja ekip.
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4. Administratorji in osebe, ki organizirajo SDP ne smejo sodelovati na SDP kot
igralec v katerikoli ekipi na kateremkoli SDP tekmovanju v sezoni
2021/2022. .
5. Administratorji morajo imeti opravljen tečaj in pridobljeno licenco za
administratorja / sodnika pri EŠZS.
6. Organizator je odgovoren, da poteka SDP po veljavnih pravilnikih EŠZS za
posamezno igro.
7. Organizator mora iz sredstev dobljenih od EŠZS zagotoviti minimalni
denarni sklad v višini 200€ na zmagovalno osebo, za drugo mesto 130€ na
osebo in za tretje mesto 80€ na osebo (v primeru ekip se ta števila
pomnožijo s številom igralcev - brez menjav).
8. Posamezni organizator ne sme podpisati nobene finančne pogodbe s
katerimkoli sponzorjem za izvedbo SDP.
9. Če organizator najde sponzorja za SDP, ga naslovi na EŠZS, katera ureja vsa
pogodbena razmerja za SDP.
10. Organizator mora uporabljati grafične predloge pripravljene s strani EŠZS.
11. Organizator lahko na grafični predlogi za socialna omrežja spreminja le
vsebino (imena ekip / igralcev, datum in logotip ekip...). Postavitev EŠZS
logotipa in sponzorskih logotipov mora ostati ves čas enaka.
12. Organizator mora na vsaki objavi na socialnih omrežjih označiti EŠZS in
sponzorje, če je to mogoče.
13. Organizator mora redno (po vsaki tekmi) objaviti rezultate na socialna
omrežja (v roku 24 ur).
14. Organizator mora tedensko objaviti lestvico za prejšnji krog in urnik za
naslednji krog SDP.
15. Organizator mora beležiti statistiko igralcev in iger skozi celotno prvenstvo.

V primeru, da se katerikoli od pogojev iz 3. točke razpisa ne izpolnjuje na dan
začetka SDP oziroma se ne izpolnjuje ves čas tekom trajanja SDP do vključno
oddaje finančnega in finalnega poročila, oziroma če organizacija krši pravila iz 4.
točke tega razpisa, mora organizacija na zahtevo EŠZS v roku 8 dni plačati
denarno kazen v višini že izplačanih sredstev, poleg tega ni upravičena do
prejema drugega dela dodeljenih denarnih sredstev na razpisu. Prav tako mora
organizacija povrniti drugo škodo, ki bi jo EŠZS utrpela zaradi njenega ravnanja, ki
bi bilo v nasprotju s 3. in 4. točko.
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5. Razpisni kriteriji in točkovanje

Razpisni kriteriji so razvidni iz prijavnice in so ovrednoteni s točkami. Prijavitelju, ki
pri posameznem SDP prejme največ točk, se zaupa izvedba SDP. Med izbranimi
organizacijami za izvedbo posameznega SDP ni primerljivosti glede višine
odobrenih sredstev v sorazmerju z višino prejetih točk.

6. Oddaja prijavnice

Prijavnico je potrebno oddati po e-pošti, na naslov: info@eszs.si in po priporočeni
pošti na naslov: E-športna zveza Slovenije, Štihova ulica 13, 1000 Ljubljana s
pripisom ‘’Prijava na javni razpis E-športne zveze Slovenije za sofinanciranje
organiziranja Slovenskega državnega prvenstva v sezoni 2021/2022’’. Za datum
prijave se šteje datum oddaje prijavnice na pošti. Prijava je veljavna, ko sta
izpolnjena oba pogoja (e-pošta in navadna pošta).

E-športna zveza Slovenije, Štihova ulica 13, 1000 Ljubljana, matična številka 4123026000, davčna številka 11823739, info@eszs.si
Dokument vsebuje podatke zaupne narave. Brez dovoljenja E-športne zveze Slovenije je prepovedano kakršnokoli kopiranje, posredovanje ali razkritje vsebine tega dokumenta.

4

