
Oddíl stolního tenisu TJ Sokol ČB
pořádá 

bodovací turnaj  U19 dorostu ve stolním tenisu

A. Všeobecná ustanovení

1. Pořadatel:

2. Datum:

3. Místo:

4. Ředitelství soutěže:

5. Přihlášky:

6. Vklady:

7. Občerstvení:

8. Ostatní:

B. Technická ustanovení:

9. Předpis soutěže:

10. Soutěžní disciplíny:

11. Systém soutěže:

TJ Sokol České Budějovice

neděle 3.12.2022

herna stolního tenisu v areálu TJ Sokol, Dobrovodská 1041, ČB

Ředitel turnaje: David Petik tel: 606 666 672
Hlavní rozhodčí: Jaroslava Tenglová
lékař: nemocnice ČB

Jmenovité přihlášky zašlou vedoucí oddílů nejpozději do Pá 2.12.2022 
výhradně na emailovou adresu j.tenglova@seznam.cz. Přihlášky budou 
zpětně potvrzeny.

Budou vybírány v průběhu soutěží ve výši 100,- Kč za hráče. Za hráče přihlášeného 
po termínu uzávěrky přihlášek (viz bod 5.) nebo vůbec nepřihlášeného 150,- Kč. 
Doklad za úhradu vkladů bude vydáván pouze hromadně za celý oddíl! 

Z důvodu omezených možností občerstvení nebude zajištěno. Možnost využít 
místní večerku a restauraci.

Vstup do herny povolen pouze v přezůvkách, a to včetně doprovodu hráčů! 

Hraje se podle Pravidel stolního tenisu, Soutěžního řádu stolního tenisu a 

ustanovení tohoto rozpisu. Hraje se   na zelených stolech Joola a Butterfly, 
míčky plastové Joola Flash *** bílé.

Dvouhra dorostu žáků a žákyň - dvoustupňově, soutěž útěchy, čtyřhry vyřazovacím 
systémem.

Dle metodických pokynů komise mládeže JčKSST.

Účastnici soutěže narozeni do  r 2004 a mladší  s platnou registrací,
přihláška a prezentace v rozpisem stanovené době. 

Rozhodčí k jednotlivým zápasům určí vrchní rozhodčí, nebo jeho zástupci. 

13. Podmínky účasti:

14. Rozhodčí:

15. Časový plán: 8:00 - 8.30 hod.  - prezentace
8:30 hod. - losování dvouher
8.55 hod. - slavnostní nástup
9.00 hod. - zahájení soutěží

16. Ceny:

17. Hygienická opatření:

Umístění na 1. - 3. místě v hlavní soutěži a čtyřhrách obdrží medaile. V soutěži 
útěchy na 1.-2. místě věcné ceny.

Žádáme účastníky turnaje, aby  dodržovali aktuální platná hygienická nařízení, 
bezpečný odstup od ostatních osob, základní hygienická pravidla.

V ČB, dne 25.11.2022
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