RSST Sokolov ve spolupráci s oddílem SKST Chodov
POŘÁDÁ

OKRESNÍ PŘEBOR MUŽŮ A ŽEN 2021/2022
A. Všeobecná ustanovení :
1. Pořadatel :

RSST Sokolov ve spolupráci s oddílem SKST CHODOV

2. Termín :

středa 17.listopadu 2021 od 08:00 hodin.

3. Místo :

tělocvična ZŠ J. A. Komenského Chodov, Smetanova 738, 357 35
Chodov - zadní vstup do „zelené“ tělocvičny

4. Časový pořad :

prezence 8.00 h – 8.30 h
losování 8:35 h – 9:00 h
zahájení 9.15 h
přihlášky do čtyřher u stolku vrchního rozhodčího do 10:00 hod.

5. Ředitelství turnaje

vrchní rozhodčí: - Mgr. Bc. Jan Kořínek, lic. B, C
zdravotník:
- na telefonu

6. Rozhodčí:

rozhodčí u stolu budou určeni z řad závodníků vrchním rozhodčím

7. Přihlášky :

v místě a době prezence

B. Technická ustanovení :
8. Předpis :

hraje se podle Pravidel stolního tenisu a SŘ stolního tenisu a podle
ustanovení tohoto rozpisu.

9 . Právo startu:

1. muži i ženy se zaplaceným evidenčním poplatkem 2021/2022 z
regionu Sokolov.
2. hráči hrající v zahraničí s mateřským oddílemv regionu Sokolov.

10. Námitky:

podávají se ve smyslu ustanovení článku 113 soutěžního řádu.

11. Soutěžní disciplíny :

1.
2.
3.
4.
5.

-

dvouhra mužů
dvouhra žen
čtyřhra mužů
čtyřhra žen (dle účasti a rozhodnutí hlavního rozhodčí)
smíšená čtyřhra (dle účasti a rozhodnutí hlavního rozhodčí)

12. Systém soutěže :

u dvouher 1. stupeň – skupinový, 2.stupeň – vyřazovací
u všech čtyřher od začátku vyřazovací systém
(ev. změna systému je v pravomoci hlavního rozhodčího)

13. Míčky :

Joola Flash ***, 40 mm, bílé barvy, plastové provedení

14. Vklady :

Svazové akce nejsou zpoplatněny výběrem startovného.

15. Ceny :
16. Občerstvení:

první tři v každé disciplíně obdrží poháry nebo plakety. Vždy se hraje
utkání o 3.místo
Na místě zajištěno formou bufetu.

Omezení:
1. vstup do tělocvičny je povolen pouze po přezutí.
2. vstupující osoba na turnaj předloží pořadateli vyplněné prohlášení o bezinfekčnosti.
3. doprovod hráčů (trenéři, rodiče, fanoušci...) bude mít po dobu akce nasazenouochranu nosu a úst
(rouška, respirátor).
4. účast na akci není dovolena osobám, kterým byla nařízena karanténa (včetnědočasné školní karantény)
nebo které jeví známky onemocnění, dále které bylyv kontaktu během posledních 5ti dnů s osobou
onemocněnou přenosnou nemocí, zejména koronavirem a projevily se u nich v posledních 2 týdnech
příznaky virového infekčního onemocnění.
5. veškerá omezení mohou být zpřísněna aktuální situací.

V Sokolově dne 03.11.2021

Za RSST Sokolov
Wildhaber Luboš

