ODDÍL STOLNÍHO TENISU TJ BANÍK VINTÍŘOV
POŘÁDÁ

KRAJSKÝ BODOVACÍ TURNAJ DOROSTU
A. Všeobecná ustanovení:
1. Pořadatel:

oddíl stolního tenisu TJ Baník Vintířov

2. Termín:

pondělí

3. Místo:

Sportovní hala Vintířov

4. Časový pořad:

prezentace:
losování:
zahájení turnaje:

8.00 - 8.30 hod.
8.30 - 9.00 hod.
po rozlosování

5. Ředitelství turnaje:

vedoucí turnaje:
rozhodčí:
zdravotník:

Zdeněk Kraka
Ing. Denisa Stellnerová
na telefon (155)

6. Přihlášky:

Formou SMS zprávy na telefon 722 070 992 nebo
e-mail Z.kraka@seznam.cz do 24.09.2020.

7. Losování:

po prezentaci od 8.30 hod.

28.09.2020

B. Technická ustanovení:
8. Předpis:

hraje se podle Pravidel st. tenisu, SŘ st. tenisu a podle ustanovení
tohoto rozpisu

9. Soutěžní disciplíny:

1. - dvouhra dorostenců
2. - dvouhra dorostenek
3. - čtyřhra dorostenců
4. - čtyřhra dorostenek

10. Systém soutěže:

u dvouher 1. stupeň – skupinový, 2. stupeň – vyřazovací
u všech čtyřher od začátku vyřazovací systém

11. Míčky:

hraje se míčky JOOLA FLASH***, plast bílé barvy

12. Stoly:

6 stolů zn. Donic Waldner Classic 25, modré barvy

13. Vklady:

100,- Kč za hráče (hráčku)

14. Ceny:

první tři v každé disciplíně obdrží poháry, vždy se hraje utkání
o 3. místo

15. Občerstvení:

po celou dobu konání turnaje bude otevřen bufet

16. Právo startu:

startovat mohou hráči a hráčky Karlovarského kraje, kteří mají řádně
zaplacený evidenční poplatek

Poznámka:

Prosíme všechny zájemce, aby dobře zvážili svou účast na základě svého zdravotního stavu. Každý
účastník turnaje bude mít při sobě roušku, kterou si nasadí v případě, bude-li to vyhlášeno ze strany
pořadatele, zejména pak při překročení přítomnosti 100 osob v tělocvičně anebo bude v době konání
turnaje vyhlášeno její plošné nošení na území Karlovarského kraje. Při hře u stolu se rouška nevyžaduje.
Podání rukou po vzájemném utkání je pouze symbolické. Před vstupem do tělocvičny bude každému
jednotlivci změřena tělesná teplota a každá osoba je povinna si při vstupu dezinfikovat ruce.
Děkujeme a těšíme se na účast
Ve Vintířově dne 14.09.2020

Zdeněk Kraka
TJ Baník Vintířov

