31.ročník
Turnaje přátelství
Bodovací turnaj kategorie A* dorostu
Bodovací turnaj kategorie A* staršího žactva
A) VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ
Pořadatel:
Sport Hluk, příspěvková organizace
Datum konání:
Sobota 16.1.2016:
Neděle 17.1.2016:

dorost
starší žactvo

Místo konání:
Sportovní hala v Hluku, Boršická 1313, 687 25 Hluk, www.sporthluk.uh.cz.
Ředitelství soutěže:
Ředitel a hlavní pořadatel:
Vrchní rozhodčí:
Zástupce VR:
Zapisovatel:
Zdravotník:
Technické zabezpečení:

Karel Bojko
František Mikulecký
Miroslav Juřík, Vladislava Michalčíková
Dagmar Koušová
MUDr. Roman Kouša
Bronislav Ježek

Přihlášky:
Přihlášky se budou přijímat prostřednictvím webového formuláře na adrese http://prihlasovani.sjm-pinec.cz nejpozději do
středy 13.1.2016.
Doplňující informace k přihlašování budou poskytnuty na telefonu 602 513 057 (Jiří Fausek).
Vklady:
Vklady budou vybírány ve výši 200,- Kč na den a jednoho hráče/hráčku.
Ubytování:
Zajistí pořadatel na základě požadavku zaslaného do středy 13.1.2016. na sporthluk@uh.cz.
Losování:
Dorost:
Starší žactvo:

15.1.2016 v 19:00 v zasedací místnosti sportovní haly
16.1.2016 v 19:00 v zasedací místnosti sportovní haly

Občerstvení:
Restaurace v místě konání turnaje.
Informace:
Karel Bojko, tel. 776 833 339, e-mail: sporthluk@uh.cz

B) TECHNICKÁ USTANOVENÍ
Předpis:
Hraje se podle Pravidel stolního tenisu, Soutěžního řádu stolního tenisu, ustanovení tohoto rozpisu a metodického
pokynu KM ČAST 2015/2016.
Soutěžní disciplíny:
Sobota 16.1.2016:
Dvouhra dorostenců a dvouhra dorostenek
Čtyřhra dorostenců a čtyřhra dorostenek
Útěcha dorostenců a útěcha dorostenek
Neděle 17.1.2016:
Dvouhra starších žáků a dvouhra starších žákyň
Čtyřhra starších žáků a čtyřhra starších žákyň
Útěcha starších žáků a útěcha starších žákyň
Systém soutěží:
Soutěže dvouher budou hrány třístupňovým systémem:
I. stupeň – kvalifikace – systém vylučovací nebo skupinový, v I. stupni hrají všichni přihlášení, mimo žebříčkově
nelepších 16 chlapců a 8 dívek, kteří jsou nasazeni přímo do II. stupně.
II. stupeň - chlapci 8 skupin, dívky 4 skupiny po 4 hráčích; postup 1. a 2. hráče ze skupiny.
III. stupeň - vylučovací systém (16 chlapců, 8 dívek).
Hráči, kteří nepostoupí do II. stupně dvouher budou zařazeni do soutěže útěchy. Soutěže útěchy a čtyřher budou hrány
vylučovacím systémem. Všechny soutěže se hrají na tři vítězné sady z pěti.
Podmínky účasti:
Turnaje se mohou zúčastnit v kategoriích dorostu a staršího žactva: pouze registrovaní hráči – občané ČR, včetně
hráčů, kteří se souhlasem ČAST startují v zahraničí. Členství cizinců v oddílech ČR neopravňuje k účasti na turnaji.
Časový pořad:
Pátek 15.1.2016:
Sobota 16.1.2016:

Neděle 17.1.2016:

18:00 - 19:00
19:00
7:00 - 8:30
9:00
do 20:00
18:00 - 19:00
19:00
7:00 - 8:30
9:00
do 20:00

prezence, ubytování
losování soutěží dorostu
prezence soutěží dorostu
nástup, zahájení soutěží dorostu
předpokládané dokončení soutěží
prezence, ubytování
losování soutěží staršího žactva
prezence soutěží staršího žactva
nástup, zahájení soutěží staršího žactva
předpokládané dokončení soutěží

Stoly a míčky:
Turnaj bude odehrán na 16 stolech zn. Butterfly. Míčky Donic *** (plast, bílá barva).

Rozhodčí:
Rozhodčí k jednotlivým zápasům ke stolům určuje hlavní rozhodčí, jeho zástupce, nebo jimi pověřený řídící turnaje z řad
účastníků turnaje.
Ceny:
Hráči umístění na 1. - 4. místě ve dvouhrách dorostu a staršího žactva obdrží poháry, diplomy a věcné ceny. V soutěži
útěchy hráči umístění na 1. a 2. místě obdrží medaile a diplomy.
Hráči umístění na 1. - 4. místě ve čtyřhrách dorostu a staršího žactva obdrží medaile a diplomy.
Námitky:
Námitky se podávají řediteli turnaje dle SŘ.
Turnaj byl schválen ČAST jako Bodovací turnaj mládeže ČR kategorie A*.
Karel Bojko
Ředitel a hlavní pořadatel turnaje

