TJ Agrotec Hustopeče z.s., oddíl stolního tenisu
pořádá za finanční podpory Města Hustopeče

VELKOU CENU MĚSTA HUSTOPEČÍ
ve stolním tenisu
Bodovací turnaj dorostu
Bodovací turnaj staršího žactva
19. – 20. 11. 2016
Sportovní hala TJ AGROTEC HUSTOPEČE – Šafaříkova ulice 22

TJ Agrotec Hustopeče z.s. pořádá turnaj
ve stolním tenisu
„VELKÁ CENA MĚSTA HUSTOPEČÍ“
Turnaj dorostu, staršího žactva kategorie A*

A. Všeobecná ustanovení
1. Pořadatel:

TJ Agrotec Hustopeče z.s. – oddíl stolního tenisu

2. Datum:

sobota 19. 11. 2016 – dorost
neděle 20. 11. 2016 – starší žactvo

3. Místo:

Sportovní hala TJ Agrotec Hustopeče – ulice Šafaříkova, 22
- po sjezdu z dálnice D2 Brno – Bratislava vyjeďte z kruhového
objezdu 3. sjezdem a po cca 500 m odbočte vlevo.

4. Ředitelství soutěže:

ředitel
zástupce ředitele
vrchní rozhodčí
zástupce vrchního rozhodčího

5. Přihlášky:

Přihlášky se budou přijímat prostřednictvím webového formuláře na
adrese http://prihlasovani.sjm-pinec.cz nejpozději do středy 16. 11.
2016. Doplňující informace budou poskytnuty na tel. 602 513 057
(Jiří Fausek)

- Ing. Antonín Schwarzer
- Ing. Jan Matlach
- Mgr.Tomáš Malík
- Ing. Roman Klecker
- MDDr.Klára Vaculovičová
- Anna Halasová
hlavní pořadatel:
- Zdeněk Klenec
lékařská služba
- LSPP Městská nemocnice
Hustopeče (vzdálenost cca 300 m od Sportovní haly)
technické zabezpečení
- členové oddílu st. tenisu TJ
Agrotec

U přihlášek, došlých po termínu, je pořadatel oprávněn vybírat vklad
ve výši 200 %.
6. Vklady:

starší žactvo:
dorost:

200,- Kč na den a jednoho hráče/hráčku
200,- Kč na den a jednoho hráče/hráčku

7. Losování:

Losování je veřejné a bude provedeno na základě došlých přihlášek
v klubovně sportovní haly, a to turnaj kategorie A den před soutěží v
19.00 hod., turnaj kategorie B v den konání turnaje po ukončení
prezence v místě konání turnaje.

8. Informace:

Ing. Jan Matlach, 693 01 Kurdějov 146,
TZ – 519 440 212, M – 606 638 290
email: jan.matlach@signumcz.com

Kontakt na spojení s rozhodčím:
Tomáš Malík, tomasmalik1@seznam.cz, mobil 731 232 971
případně
Klára Vaculovičová, kvaculovicova@gmail.com, mobil 732 109 626
Od pátku 18. 11. 2016 používejte výhradně mobil !!!
9. Ubytování:

Pořadatel žádá všechny účastníky, kteří si zajišťují ubytování sami,
aby toto učinili v dostatečném předstihu, v termínu turnaje je
v Hustopečích významná společenská akce a kapacity ubytování
budou plně obsazeny. Seznam všech ubytovacích kapacit najdete na
http://www.hustopece.cz/ubytovani
Pořadatel zajistí ubytování pouze na základě písemné objednávky
odeslané na email jan.matlach@signumcz.com nejpozději do 9. 11.
2016 (nezasílat požadavky na prezenci)
Ubytování je možno zajistit:
- ubytovna SOŠ a SOU Hustopeče, Masarykovo nám. 1, Hustopeče,
jednoduchý typ ubytování - cena 250,- Kč/osoba, kapacita 48 lůžek
- penziony v Hustopečích a okolí – cena od 450,- Kč/osoba

10. Občerstvení:

Bufet ve sportovní hale (výhradně nekuřácký prostor).

B. Technická ustanovení:
11. Předpis:

Hraje se podle Pravidel stolního tenisu, Soutěžního řádu stol. tenisu,
ustanovení tohoto rozpisu a dle opraveného rozpisu BTM ČR
2016/2017 (ze dne 27.9. 2016). Hraje se míčky JOOLA-SUPER P
plast ( bílé ), na 21 stolech JOOLA 3000 SC, ve dvou sálech.

12. Systém soutěží:

Soutěže dvouher budou hrány ve 2 kategoriích dvoustupňovým
systémem:
Turnaj kategorie A:
1. stupeň – chlapci 12 skupin, dívky 6 skupin po 4 hráčích; postup 1.
a 2. hráče ze skupiny.
2. stupeň – vylučovací systém (24 chlapců, 12 dívek).
Hráči, kteří nepostoupí do II. stupně dvouher budou zařazeni do
soutěže útěchy.
Turnaj kategorie B:
1. stupeň – chlapci 16 skupin, dívky 8 skupin po 3-4 hráčích; postup
1. a 2. hráče ze skupiny. Při počtu účastníků méně než 48 chlapců
(24 dívek) bude maximální počet skupin po 4 hráčích, při počtu
účastníků více než 64 chlapců (32 dívek) bude maximální počet
skupin po 3 hráčích.
2. stupeň - vylučovací systém
Soutěže útěchy a čtyřher budou hrány vylučovacím systémem.
Všechny soutěže se hrají na tři vítězné sady z pěti.

13. Soutěžní disciplíny:

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

dvouhra dorostenců a dvouhra dorostenek
čtyřhra dorostenců a čtyřhra dorostenek
útěcha dorostenců a útěcha dorostenek
dvouhra starších žáků a dvouhra starších žákyň
čtyřhra starších žáků a čtyřhra starších žákyň
útěcha starších žáků a útěcha starších žákyň

14. Podmínky účasti:

Turnaje se mohou zúčastnit pouze hráči - občané ČR, včetně hráčů,
kteří startují se souhlasem ČAST v zahraničí.

15. Rozhodčí:

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

16. Časový pořad:

17. Ceny:

pátek 18. 11. 16

18.00 – 21.00 hod.
18:00 – 21.00 hod.
18.00 – 20.30 hod.
19.00 hod.

-

možnost ubytování
možnost tréninku
prezence
losování turnaje kategorie A

sobota 19. 11. 16

7.45 – 8.30 hod.
8.30
9.00 hod.
9.15 hod.
18.00 – 21.00 hod.
18.00 – 20.30 hod.
19.00 hod.

-

prezence
losování turnaje kategorie B
slavnostní zahájení
zahájení soutěží
možnost ubytování
prezence
losování turnaje kategorie A

neděle 20. 11. 16

7.45 – 8.30 hod.
8.30
9.00 hod.
9.15 hod.

-

prezence
losování turnaje kategorie B
slavnostní zahájení
zahájení soutěží

Hráči umístění na 1.- 3. místě ve dvouhrách obdrží poháry a
diplomy, hráči umístění na 1.- 3. místě ve čtyřhrách, turnaji kategorie
B a útěchy na 1.-2. místě obdrží medaili a diplom

Turnaj mládeže byl schválen jako bodovací turnaj dorostu a staršího žactva kategorie A*
Tento rozpis turnaje byl schválený KM ČAST dne 2.11.2016
V Hustopečích, dne 16. 9. 2016

Ing. Jan Matlach
předseda oddílu stolního tenisu
TJ Agrotec Hustopeče z.s.

UPOZORNĚNÍ - VSTUP DO HRACÍCH PROSTOR VE SPORTOVNÍ
HALE JE PRO VŠECHNY ÚČASTNÍKY MOŽNÝ POUZE VE
SPORTOVNÍ OBUVI !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

