PROPOZICE
KRAJSKÝ ŽEBŘÍČKOVÝ TURNAJ STARŠÍHO ŽACTVA
2. 1. 2016, VYŠŠÍ BROD
Ve spolupráci s Městem Vyšší Brod, ZŠ Vyšší Brod a FAN klubem Vyšší Brod

Všeobecná část:
Pořadatel : KST ZŠ Vyšší Brod
Termín a místo konání: 2. 1. 2016
Velká tělocvična ZŠ
Adresa: Základní škola Vyšší Brod, Náměstí 58
Řízení soutěže:
Ředitel turnaje: František Dibitanzl
Hlavní rozhodčí: Pavel Bakalář
Zástupci hl. rozhodčího: František Dibitanzl, Eva Tranová
Org. pracovník: Pavel Mleziva
Zdravotník: Stanice Záchranné služby Vyšší Brod
Podmínky účasti:
Všichni hráči ročník 2001 a mladší, registrovaní ve svých klubech
Přihlášky účastníků do 30. 12. 2015, 18:00 hod
Mleziva Pavel tel: 606172091, e-mail: mleziva18@centrum.cz
a současně hlavnímu rozhodčímu: bakiz@seznam.cz
Stravování a občerstvení : Zajištěno pořadatelem na náklady účastníků

Technická ustanovení:
Prezentace: 8:00-8:30 hod.
Losování: 8:30-9:00 hod.
Zahájení soutěže: 9:00 hod.
Hrací systém:
Hráči budou hrát v osmičlenných skupinách podle nasazení z redukovaného
žebříčku Jč. kraje každý s každým.
Mladší žáci:
Divize I 1. – 8. hráč z pořadí KŽT
Divize II 9.- 16. hráč z pořadí KŽT
Divize III 17.- 24. hráč z pořadí KŽT.
Divize IV hráči od 25. místa z pořadí KŽT + dosud nezařazení.
Mladší žákyně:
Divize I 1.-8. Hráčka z pořadí KŽT
Divize II hráčky od 9. místa z pořadí KŽT + dosud nezařazené.
V případě většího počtu mladších žáků než 32 a mladších žákyň než 16
rozhodne hlavní rozhodčí o vytvoření divize V (u dívek III) se sníženým počtem
hráčů v divizi IV (u dívek II) nebo o doplnění nanejvýš o jednoho hráče do
divize IV (u dívek II). Případně může na základě rozhodnutí hlavního
rozhodčího dojít ke spojení chlapců a dívek do společné divize V.
Ceny:
Hráči umístěni v divizích I na prvním místě jsou vítězi žebříčkového turnaje a
obdrží věcnou cenu, pohár a diplom za umístění. Druzí a třetí hráči obdrží pohár a
diplom.

Hráči umístěni v divizích II a III na prvním místě jsou vítězi své divize a obdrží
medaili a diplom za umístění. Druzí a třetí hráči obdrží medaili a diplom
Hráči umístěni v divizi IV (případně V) na prvním místě jsou vítězi své divize a
obdrží diplom za umístění.
Čtyřhry se na tomto turnaji nehrají.
Pořadatel má právo podle počtu účastníků čtyřhry uspořádat, pak se budou hrát
vylučovacím systémem.
Předpokládaný konec turnaje v 16:30 hod.
Stoly: 9 ks
Míčky: JOOLA super *** plastové
Předpis:
Hraje se podle platných Pravidel stolního tenisu a ustanovení těchto propozic.
Protest:
Do 5 minut po skončení utkání u hlavního rozhodčího.
Startovné: 75 Kč za jednoho účastníka
Organizační spojení:
PAVEL MLEZIVA tel: 606172091, 972545570
E-mail: mleziva@szdc.cz, mleziva18@centrum.cz
Ve Vyšším Brodě dne 8. 12. 2015
Pavel Mleziva
Vedoucí mládeže KST ZŠ Vyšší Brod
UPOZORNĚNÍ: Vzhledem k tomu, že se turnaj koná ve školní tělocvičně, všichni
diváci, vedoucí a trenéři mládeže musí být před vstupem do tělocvičny
PŘEZUTI do vhodné obuvi.

