SOKOL PLZEŇ V. - ODDÍL STOLNÍHO TENISU
pořádá
z pověření VV PKSST

XXIX. ročník

MEMORIÁLU
Karla Kůse

bodovací turnaj mladšího a staršího žactva
ve stolním tenise

mladší žactvo starší žactvo

9.11.2014
- 8.11.2014

VV PKSST a TJ Sokol Plzeň V. pořádá
XXIX. ročník
Memoriálu Karla Kůse
bodovací turnaj Plzeňského kraje ve stolním tenisu staršího a mladšího žactva
Všeobecná ustanovení :
1.
2.

Pořadatel:
Datum:

3.
4.

Místo:
Ředitelství:

5.

Přihlášky:

6.
7.
8.
9.

Vklady:
Losování:
Úhrada:
Stravování :

z pověření VV PKSST Plzeň – oddíl stolního tenisu Sokol Plzeň V.
sobota 8.11.2014 - starší žactvo
neděle 9.11.2014 - mladší žactvo
herna stolního tenisu TJ Sokol Plzeň V., Klášterní 2, Plzeň – Slovany, vchod z Klášterní ul.
ředitel
Ing. Jaromír Kasal
hlavní rozhodčí
Pavel Kůs
zástupci
Milan Kůs
Ing. Michal Kůs
jmenovité přihlášky zašlou oddíly tak, aby došly nejpozději do 5.11.2014,
na adresu :
pavel.kus@rwe.cz
budou vybírány při presentaci závodníků ve výši : 100,- Kč
bude provedeno ve čtvrtek 6.11.2014 ve 20,00 hod v klubovně S. Plzeň V.
účastníci startují na náklady svých oddílů
v místě bude zajištěno základní občerstvení

Technické ustanovení :
hraje se dle Pravidel stolního tenisu, Soutěžního řádu a podle ustanovení
tohoto rozpisu
Soutěžní disciplíny : 1. Dvouhra mladších žáků
5. Dvouhra starších žáků
2. Dvouhra mladších žákyň
6. Dvouhra starších žákyň
3. Čtyřhra mladších žáků
7. Čtyřhra starších žáků
4. Čtyřhra mladších žákyň
8. Čtyřhra starších žákyň

10.

Předpis :

11.

12.

Systém soutěže :

soutěž č. 1,2,5,6
- v I.st. se hraje ve skupinách každý s každým na
3 vítězné sady. První dva ze skupiny postupují do II.st..
Ve II.st. se hraje způsobem vyřazovacím na 3 vítězné sady. Vítězové skupin
budou nasazeni podle žebříčku bez třídění.
Druzí ze skupin budou dolosováni bez třídění na volná místa do opačné
poloviny, než-li je nasazen nebo vylosován vítěz jejich skupiny. Při
sníženém počtu závodníků může vrchní rozhodčí změnit systém soutěže.
soutěž č. 3,4,7,8
- vyřazovacím způsobem – na tři vítězné sady

13.

Podmínka účasti :

14.

Časový pořad :

15.
16.
17.

Rozhodčí :
Míčky :
Ceny :

turnaje se mohou zúčastnit mladší a starší žáci a žákyně, kteří jsou vedeni v registru
ČAST a mají uhrazen poplatek ve výši 100,- Kč . Oprávněnost jejich startu bude
dodatečně zkontrolována KM a KK PKSST
společný pro oba dny 7,45 – 8,30
presentace
8,50
nástup
9,00
zahájení soutěží
k jednotlivým zápasům určuje hlavní rozhodčí nebo jeho zástupci z řad účastníků
DHS *** - bílé
vítězové a umístění na 2. a 3. místě v soutěži dvouher obdrží plakety nebo diplomy
a věcné ceny věnované sponzory turnaje

18.

Turnaj byl schválen VV PKSST jako bodovací turnaj mládeže pro Plzeňský a Karlovarský kraj.

V Plzni :

25.10.2014

ing. Miroslav Panský
předseda VV PKSST

Milan Kůs
sekretář VV PKSST

Daniela Smutná
předseda komise mládeže

