TJ BATESTA CHODOV
oddíl stolního tenisu
ve spolupráci s DDM Bludiště Chodov za finanční podpory města Chodova
si Vás dovoluje pozvat na turnaj ve stolním tenisu

VELKÁ CENA CHODOVA
v kategorii staršího žactva
VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ:
Datum:
07.11.2015
Prezentace:
07:30 – 08:00 h (přihlášky v době a místě prezentace)
Místo:
Smetanova 738, 357 35 Chodov, tělocvična ZŠ J. A. Komenského, zadní vchod
Parkování:
ve sportovním areálu u tělocvičny, vjezd z ulice Smetanova
Pořadatelství: pořadatel – TJ Batesta Chodov, oddíl stolního tenisu
Ředitel turnaje – Mgr. Jan Kořínek, předseda oddílu
Hlavní rozhodčí – Gabriel Kalanyos
Zástupce hlavního rozhodčího – Martin Tonhauser
Zdravotnická služba – linka 155
Právo startu: starší žáci a žákyně Karlovarského a Plzeňského kraje, kteří mají zaplacen
evidenční poplatek pro sezónu 2015/2016, hráči startující v zahraničí musejí mít
souhlas ČAST
TECHNICKÁ USTANOVENÍ:
Předpis:
hraje se podle pravidel stolního tenisu, soutěžního řádu a rozpisu tohoto turnaje.
Soutěžní disciplíny:
dvouhra starších žáků/žákyň, čtyřhra starších žáků/žákyň
Systém soutěže:
1. stupeň skupinový, 2. stupeň vyřazovací, čtyřhry se hrají od začátku
vyřazovacím systémem, změna systému je v pravomoci hlavního rozhodčího,
o 3. místo se nehraje
Rozhodčí:
rozhodčí ke stolům určí vrchní rozhodčí turnaje z řad hráčů
Vklady:
za každého hráče poplatek Kč 100,- (vklad obsahuje soutěž dvouhry i čtyřhry);
hráči startují na náklady svých oddílů nebo klubů, případně na náklady vlastní.
Losování:
bude provedeno veřejně po prezentaci, před zahájením turnaje
Míčky:
DHS ***, bílé barvy, celuloidové provedení
Stoly:
Joola WorldCup, modré barvy, 7 stolů
Občerstvení: bude zajištěno formou bufetu
Ceny:
první tři v každé soutěžní disciplíně obdrží poháry
Informace:
Mgr. Jan Kořínek, tel: 777/906037, email: korinek.jan@volny.cz
Turnaj byl schválen VV KKSST jako bodovací turnaj mládeže kategorie B pro sezónu 2015/2016.
Pořadatel není odpovědný za škody na majetku nebo na zdraví vzniklé při dopravě na nebo z akce.
V Chodově dne 01.11.2015
Mgr. Jan Kořínek, předseda oddílu

