ODDÍL STOLNÍHO TENISU TJ BANÍK VINTÍŘOV
POŘÁDÁ

KRAJSKÝ BODOVACÍ TURNAJ U17 + U19 (2003 a mladší)
A. Všeobecná ustanovení:
1. Pořadatel:

oddíl stolního tenisu TJ Baník Vintířov

2. Termín:

neděle

3. Místo:

Sportovní hala Vintířov (Vintířov 170, 357 35 Vintířov)

4. Časový pořad:

prezence:
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 720 158 373 nebo
e-mail D.Denisa@seznam.cz do 28.10.2021 do 20:00 hodin.

7. Losování:

po prezentaci od 8.30 hod.

31.10.2021

B. Technická ustanovení:
8. Předpis:

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

9. Soutěžní disciplíny:

1. dvouhra chlapců U17 + U19
2. dvouhra dívek U17 + U19
3. čtyřhra chlapců U17 + U19
4. čtyřhra dívek U17 + U19
5. útěcha chlapců U17 + U19
6. útěcha dívek U17 + U19

10. Systém soutěže:

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

hráči na 1. – 3. místě obdrží poháry, o 3. místo se nehraje

15. Občerstvení:

po celou dobu konání turnaje bude otevřen bufet

16. Právo startu:

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

Poznámka:
Prosíme všechny zájemce, aby dobře zvážili svou účast na základě svého aktuálního zdravotního stavu.
Z důvodů stále přetrvávajících mimořádných opatření k zamezení šíření onemocnění covid-19 jsou pro
konání mistrovských a nemistrovských utkání ve stolním tenisu zavedená opatření, která naleznete na
odkaze: https://www.ping-pong.cz/dokumenty/pravidla-pro-konani-soutezi-ve-stolnim-tenisu-2021-22/,
včetně Čestného prohlášení o bezinfekčnosti na sportovní akci o neexistenci příznaků virového
infekčního onemocnění.

Děkujeme a těšíme se na účast

Ve Vintířově dne 13.10.2021

Zdeněk Kraka
TJ Baník Vintířov

