Město Vlašim

Sportovní klub stolního tenisu Vlašim
pořádá
VELKOU CENU MĚSTA VLAŠIM
ve stolním tenisu
Bodovací turnaj mladšího a staršího žactva
kategorie A*
A. Všeobecná ustanovení
1. Pořadatel:

Sportovní klub stolního tenisu Vlašim

2. Datum:

sobota 2. 4. 2016
neděle 3. 4. 2016

3. Místo:

Sportovní hala stolního tenisu
Sportovní 1570, Vlašim, 25801
Nad čerpací stanicí Benzina

4. Ředitelství soutěže:

čestní hosté

mladší žactvo
starší žactvo

-

ředitel
vrchní rozhodčí
zástupci vrchního rozhodčího -

hlavní pořadatel
technické zabezpečení

-

starosta Vlašimi Mgr. Luděk Jeništa
prezident klubu SKST Vlašim
Evžen Reitschläger
Mgr. Luboš Pěnkava
Lukáš Kotlorz
Michal Linert
Pavel Kafka
Petra Slobodzianová
Mgr. Luboš Pěnkava
Mgr. Luboš Pěnkava
členové SKST Vlašim

5. Přihlášky:

Jmenovité přihlášky do dvouher (viz níže) zašlou oddíly nejpozději
do středy 30.3.2016 na http://prihlasovani.sjm-pinec.cz/ Přihlášky budou
zpětně potvrzeny.

6. Vklady:

Budou vybírány při prezenci ve výši 200,- Kč za hráče

7. Losování:

mladší žactvo - v pátek 1.4.2016 v 19:00 hodin v hale
starší žactvo - v sobotu 2.4.2016 v 19.00 hodin v hale
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8. Informace:

Mgr. Luboš Pěnkava, Dvořákova 1673, Vlašim, 25801
Mob.: 725 119 858
e-mail: l.penkava@seznam.cz.

9. Ubytování:

Zajišťuje pořadatel na základě objednávky zaslané do pondělí 28.3.2016
na adresu l.penkava@seznam.cz , Hotel Vorlina (cena 330 kč/osoba),
Sporthotel (cena 330 kč/osoba omezená kapacita), Internát Střední
průmyslová škola (cena 250 kč/osoba).

10. Občerstvení:

Bude zajištěno po celou dobu konání turnaje v bufetu přímo v hale.

B. Technická ustanovení:
11. Předpis soutěže:

Hraje se podle Pravidel stolního tenisu, Soutěžního řádu stolního
tenisu, ustanovení tohoto rozpisu a metodického pokynu KM ČAST
2015/2016.
Hraje se na 16 stolech zn. Butterfly - zelené a s míčky Joola***40+ - bílé.

12. Soutěžní disciplíny:

I.
II.
III.
IV.
V.
VI.

13. Systém soutěže:

Dle metodických pokynů komise mládeže ČAST.

14. Podmínky účasti:

Turnaje se mohou zúčastnit hráči z ČR, kteří jsou řádně registrováni,
přihlášeni a prezentováni v rozpisem stanovené době.

15. Rozhodčí:

Rozhodčí k jednotlivým zápasům určí vrchní rozhodčí, nebo jeho zástupci.

16. Časový pořad:

pátek 1.4.2016

17:00 – 19:00 hod. možnost tréninku
19.00 hod.
- losování dvouher mladšího žactva

sobota 2.4.2016

7.15 - 8.30 hod.
prezence
9.00 hod.
slavnostní nástup
9.15 hod.
zahájení soutěží
17.30 - 20.00 hod.
ubytování v hale
19.00 hod.
- losování dvouher staršího žactva

neděle 3.4.2016

7.15 - 8.30 hod.
9.00 hod.
9.15 hod.

dvouhra mladších žáků a dvouhra mladších žákyň
čtyřhra mladších žáků a čtyřhra mladších žákyň
útěcha mladších žáků a útěcha mladších žákyň
dvouhra starších žáků a dvouhra starších žákyň
čtyřhra starších žáků a čtyřhra starších žákyň
útěcha starších žáků a starších žákyň

-

prezence
slavnostní nástup
zahájení soutěží

Orientační časový plán bude vytvořen s ohledem na počet přihlášených.
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17. Ceny:

Závodníci na 1. - 3. místě ve dvouhrách obdrží poháry, závodníci na 1. - 3.
místě ve čtyřhrách obdrží plakety, závodníci na 1. a 2. místě v soutěži útěchy
obdrží plakety.

18. Prodejna:

Během turnaje je možnost zakoupení sportovního zboží na stolní tenis
(http://www.vybaveninasport.cz/). Kontakt na prodejce firmy David Palkovský
731 222 000.

Turnaj mládeže byl schválen jako Bodovací turnaj mládeže ČR mladšího a staršího žactva kategorie A*.
Tento rozpis turnaje byl schválený KM ČAST dne 18.3.2016
Ve Vlašimi, dne 18.3.2016
Mgr. Luboš Pěnkava, SKST Vlašim

