Oddíl stolního tenisu TJ Sokol Bor

pořádá
řádá tradiční turnaj dospělých
ělých

„ O Pohár senátora Mgr.
M Miroslava
iroslava Nenutila“
Nenutila

Bor
27. prosince 2015

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

27. prosince 2015 (neděle), zahájení v 10:00 hodin

3. Místo: Sokolovna v Plzeňské ulici 263, Bor – u zámku

4. Ředitelství turnaje: ředitel a vrchní rozhodčí - Pavel Pour st.
zástupce VR - Juraj Šoltés
hlav. pořadatel - Pavel Gallerach
zdravotník – LSPP v Boru
hospodář - Lenka Krivdová

5. Přihlášky : jmenovité přihlášky zasílejte průběžně na e-mailovou adresu jsoltes@post.cz
nejpozději do 22. 12. 2014. Přihlásit se bude možné i v den konání na místě, do 09:30 hodin.

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 09:45 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 ustanovení tohoto
rozpisu

10. Soutěžní disciplíny:

1. Dvouhra mužů
2. Dvouhra žen (pokud bude minimálně 8 přihlášených jinak společně
s muži)
3. Čtyřhra

11. Systém soutěže:

stanoví pořadatel na základě počtu přihlášených

Pořadatel si vyhrazuje právo sestavit dvojice pro čtyřhry v zájmu zvýšení atraktivity turnaje.
Čtyřhra bude hrána vylučovacím systémem.

Všechny soutěže budou sehrány na tři (3) vítězné sety z pěti. Turnaj bude sehrán na 10 stolech
. Hráno bude plastovými míčky ANDRO *** P+.

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
se prokáží platným RP ČAST (Registr ČAST) a dále hráči za států EU
pozvaní pořadatelem.

13. Rozhodčí:

rozhodčí ke stolům určí vrchní rozhodčí turnaje

14. Ceny:
vítěz dvouhry obdrží „Pohár senátora Mgr. Miroslava Nenutila“, diplom a
peněžitý dar. Soutěžící umístění na 2.-3. místě ve dvouhrách obdrží peněžitý dar a diplom .
Dvojice ve čtyřhře, která se umístí na 1. místě obdrží „Pohár senátora Mgr. Miroslava
Nenutila“, diplomy a peněžitý dar, soutěžící umístění na 2.-3. místě ve čtyřhrách obdrží
peněžitý dar a diplom.
15. Různé:
Občerstvení zajištěno po celou dobu turnaje a po jeho skončení zveme všechny
účastníky k přátelskému posezení před koncem roku 2015.

V Boru dne 30. listopadu 2015

Juraj Šoltés
sekretář
z pověření výboru oddílu stolního tenisu
TJ Sokol Bor

