
                                                                    
Oddíl stolního tenisu TJ Šumavan Vimperk z.s. a Město Vimperk
                                                                pořádají
   
                      KRAJSKÉ BTM  ve stolním tenisu v kategoriích U 11 a U 13

Všeobecné pokyny a technická ustanovení: 

    Pořadatel :  TJ  Šumavan Vmperk, oddíl stolního tenisu a Město Vimperk
    Ředitel turnaje :   Jiří Hyka, předseda oddílu stolního tenisu TJ Šumavan Vimperk
    Vrchní rozhodčí :   PaeDr. Jaroslava Tenglová, mezinárodní rozhodčí
     Zástupce VR :   Mgr. Vladimír Martenek
     Organizace turnaje: členové pořádajícího oddílu
     Zdravotní  zajištění :  Zdravotnická  služba Vimperk

    Místo konání : Vimperk, hala II.ZŠ Smetanova 405,velká tělocvična
                               (parkoviště naproti TESCU -příchod z parkoviště vpravo nahoru k tělocvičně).
    Datum konání :    sobota 28.5.2022 kategorie U 11
                                 neděle 29.5.2022 kategorie U 13
    Časový pořad :  po oba dny    8:00 – 8:30 prezentace
                                                   8:30 -  9:00 losování
                                                   9:00 společný nástup a zahájení soutěží

    Podmínky účasti :  U 11 hráčky a hráči narození 2011 a mladší z oddílů STT Jč..kraje
                                  U 13 hráčky a hráči narození 2009 a mladší z oddílů STT Jč..kraje
                                   Všichni musí mít platnou registraci.
    Přihlášky :  Pouze e-mailem jmenovitě i s rokem narození účastníků zašlou oddíly
                       do čtvrtka 26.5.2022 na     :    m.martenek@email.cz
                     Přihlášky budou zpětně potvrzeny.
    Informace :   na tel.:  +420 775229077
    Vklady :  budou  vybírány v průběhu  soutěží  ve výši 75,-Kč za účastníka.
                  Přihlášení po termínu zaplatí vklady 100,- za účastníka.

    Soutěžní disciplíny :   U 11  dvouhra chlapců        U 13 dvouhra chlapců
                                       U 11 dvouhra dívek              U 13 dvouhra dívek
                                       U 11 útěcha chlapců            U 13 útěcha chlapců
                                       U 11 útěcha dívek                U 13 útěcha dívek
                                                                                     U 13čtyřhra dívek
                                                                                     U 13 čtyřhra chlapců
     Systém  soutěží :  dvoustupňový
            I. stupeň skupinový, kde hraje každý s každým, vítěz a druhý v pořadí postoupí 
            do II. stupně  hlavní soutěže,  který se hraje systémem  k.o.
            Hráči  z 3. .a   4.  míst  ve skupinách hrají o útěchu, rovněž systémem  k.o
            Čtyřhry se hrají systémem k.o.
            Všechna utkání se hrají na 3. vítězné sady z 5.
   Všechny soutěže se hrají podle Pravidel stolního tenisu, Soutěžního řádu stolního tenisu,



   Všeobecných pokynů JčKSST pro BTM  a ustanovení tohoto rozpisu.

   Míčky :  XUSHAOFA  +40 plastové, tříhvězdičkové, bílé, dodá pořadatel
   Stoly:  hraje  se na  8.stolech,  zn. Donic, zelené barvy
   Rozhodčí :   k  jednotlivým  utkáním určuje  vrchní  rozhodčí
   Hygienická  opatření:   podle platných nařízení vlády ČR v době pořádání.
   
  Občerstvení :   bude zajištěno po dobu pořádání soutěží.
  Námitky :   u vrchní  rozhodčí  bezprostředně po utkání.
  Úhrada  nákladů:   všichni účastníci startují na vlastní náklady.

  Ceny, diplomy :  obdrží účastníci /e, ,kteří obsadí 1 .- 3.místa ve všech  soutěžích .
  ! Ve všech prostorách školy platí přísný zákaz kouření a každý účastník nebo jeho
  doprovod musí být  přezutý.  Je třeba respektovat pokyny správce školy a Vnitřní řád školy!

                                             Ve Vimperku, dne 9. května 2022

       Libor Kudláč                                                              Jiří Hyka
      předseda TJ Šumavan Vimperk z.s.                             předseda  oddílu  STT  Šumavan Vimperk


