Bodovací turnaj mládeže ve stolním tenisu
STARŠÍ ŽACTVO
POŘADATEL

GC Nová Bystřice, spolek
SK Jindřichův Hradec 1930

1. DATUM
2. MÍSTO

sobota 7. listopadu 2015
tělocvična 5. Základní školy, sídl. Vajgar čp. 692, J.Hradec
http://goo.gl/kR1uWb, 49°8'17.966"N, 15°1'23.135"E

3. ŘEDITELSTVÍ SOUTĚŽE

ředitel:
Ladislav MÁTL
vrchní rozhodčí:
Libor ZDĚNOVEC
zástupce vrchního rozhodčího: Otakar KINŠT
technické zajištění:
Libor NEDĚLKA
zdravotní zajištění:
Poliklinika J. Hradec
Jmenovité přihlášky zašlou hráči nebo oddíly nejpozději do 5. listopadu
2015 do 18.00 hod. na e-mail adresu pinec@pinecjh.cz a současně na
adresu libor.zdenovec@gmail.com.
Přihlášky budou pořadatelem zpětně potvrzeny.
Starší žáci, starší žákyně
narozeni 1. 1. 2001 a mladší
Jednotné vklady pro obě
100,- Kč na hráče/-ku, ve startovném je
kategorie a všechny soutěže zahrnuto občerstvení dle bodu 11)
Úhrada při prezenci. Start nákladem vlastním či vysílacího oddílu.
Hraje se podle Pravidel stolního tenisu, podle Soutěžního řádu stolního
tenisu a podle ustanovení tohoto rozpisu.
*** DHS plast, zajištěné pořadatelem

4. PŘIHLÁŠKY

5. KATEGORIE/VKLADY

5. PŘEDPIS
6. MÍČKY
7. STOLY
8. SYSTÉM SOUTĚŽE

9. ROZHODČÍ U STOLŮ
10. PODMÍNKY ÚČASTI
11. OBČERSTVENÍ
12. CENY
13. ČASOVÝ POŘAD

8 stolů Butterfly Space Saver 22, zelené
Hraje se ve 3-4 členných skupinách
První 2 hráči ze skupiny - postup do hlavní soutěže hrané systémem K.O.
Nepostupující ze skupin hrají soutěž útěchy rovněž systémem K.O.,
stejně jako soutěž ve čtyřhře.
Určuje vrchní rozhodčí nebo jeho zástupce z řad poražených hráčů
Startovat mohou hráči a hráčky ročníku 2001 a mladší, registrovaní
v klubech Jihočeského kraje.
Bageta + voda pro hráče je součástí startovného, startovné je z toho
důvodu zvýšeno na 100,- Kč na hráče, (dále ALBERT, atd. 500m)
Hráči umístění na 1. – 3. místech ve dvouhrách a čtyřhrách a vítězové
soutěže útěchy obdrží věcné ceny a diplomy.
8:00 - 8:30 hod.: prezentace
8:30 - 9:00 hod.: losování
9:00 hod.: nástup a zahájení soutěží

Turnaj je schválený JčKSST jako Bodovací turnaj mládeže staršího žactva pro sezónu 2015/2016.
V Jindřichově Hradci dne 26. 10. 2015

Za oddíl SK Jindřichův Hradec 1930
Ladislav Mátl, v.r.

