TJ Sokol Bor oddíl stolního tenisu
pořádá
13. ročník turnaje staršího žactva
„O pohár spořitelny ERA“

Bor
24. října 2015

VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ
1. Pořadatel: oddíl stolního tenisu – TJ Sokol Bor
2. Datum konání:

24. října 2015 (sobota)

3. Místo: Sokolovna v Plzeňské ulici, Bor – u zámku

4. Ředitelství turnaje: ředitel - Ing. Juraj Šoltés
vrchní rozhodčí – Josef Vacík
zástupci VR – Pavel Pour st.
- František Krivda
hlav. pořadatel - Pavel Gallerach
zdravotník – LSPP v Boru
hospodář - Lenka Krivdová

5. Přihlášky : jmenovité přihlášky zašlou oddíly nebo kluby stolního tenisu na e-mailovou adresu
stolnitenisbor@seznam.cz nejpozději do 21. října 2015. Pořadatel přihlášku potvrdí. Výjimečně
je možno zaslat přihlášku písemně na adresu – Josef Vacík, Borská 522, 348 02 Bor.
6. Úhrada nákladů: Hráči startují na náklady oddílů nebo klubů, které je na turnaj vysílají, nebo na
náklady vlastní
7. Losování: Bude provedeno v den zahájení turnaje od 08,15 v hlavní herně
8. Vklady : 100,- Kč na hráče (hráčku), platí pro účast ve všech soutěžích

TECHNICKÁ A OSTATNÍ USTANOVENÍ
9. Předpis:
hraje se podle platných pravidel stolního tenisu, soutěžního řádu a
tohoto rozpisu
10. Soutěžní disciplíny:

ustanovení

1. Dvouhra st. žáků
2. Dvouhra st.. žákyň
3. Čtyřhra st. žáků
4. Čtyřhra st. žákyň

11. Systém soutěže:
I.
II.

stupeň - systém skupinový
stupeň – vylučovacím systém

Pořadatel si vyhrazuje právo změnit systém soutěže v závislosti na počtu přihlášených.

Všechny soutěže budou sehrány na tři (3) vítězné sety. Turnaj bude sehrán na 10 stolech .
Hráno bude celuloidovými míčky DHS ***.
12. Podmínky účasti: Turnaje se mohou zúčastnit hráči a hráčky dané kategorie a mladší,
občané ČR , včetně hráčů, kteří se souhlasem ČAST startují v zahraničí a kteří
mají uhrazen EP na sezónu 2015-2016.
13. Časový pořad:
-

14. Rozhodčí:

07,30 až 08,15 prezentace pro dvouhry
8,45 zahájení turnaje nástupem
8,45 zahájení dvouher – 1. stupeň
9,30 uzavření přihlášek do čtyřhry
9,45 vylosování čtyřher
11-11,30 zahájení soutěží čtyřher
ostatní časy zveřejní vrchní rozhodčí dle počtu přihlášených účastníků
po ukončení prezentace
rozhodčí ke stolům určí vrchní rozhodčí turnaje

15. Ceny:
vítězové dvouher získají „Pohár Spořitelny Era“, diplom a věcné ceny.
Soutěžící umístění na 2.-3. místě ve dvouhrách obdrží věcné ceny a diplom. Dvojice ve
čtyřhrách, které se umístí na 1. místě získávají „Pohár Spořitelny Era“, diplom a věcnou
cenu, soutěžící umístění na 2.-3. místě ve čtyřhrách obdrží věcné ceny a diplom.
Turnaj byl schválen VV KSST Plzeňského kraje jako BT staršího žactva kategorie B
pro sezónu 2015/2016.

V Boru dne 30. září 2015

Josef Vacík
OST TJ Sokol Bor

Mediální partneři : Tachovský deník a Tachovská televize

Hlavní sponzoři : spořitelna Era

TeVo – prodejce potřeb pro stolní tenis Chomutov

u

