Oddíl stolního tenisu Spartak Kaplice
pořádá
bodovací turnaj staršího žactva ve stolním tenisu

A. Všeobecná ustanovení
1. Pořadatel:

Spartak Kaplice

2. Datum:

neděle 18. 12. 2016

3. Místo:

herna stolního tenisu v areálu TJ Spartak, Bělidlo 114, Kaplice, 38241

4. Ředitelství soutěže:

ředitel
vrchní rozhodčí
zástupce vrchního rozhodčího
technické zabezpečení
lékař

5. Přihlášky:

Jmenovité přihlášky do dvouher zašlou oddíly nejpozději do čtvrtka 15. 12. 2016
výhradně na emailovou adresu ruzicka@kraj-jihocesky.cz. Přihlášky budou
zpětně potvrzeny.

6. Vklady:

Budou vybírány v průběhu soutěží ve výši 75,- Kč za hráče. Za hráče
přihlášeného po termínu uzávěrky přihlášek (viz bod 5.) nebo vůbec
nepřihlášeného 100,- Kč.

7. Občerstvení:

Bude zajištěno po celou dobu konání turnaje v bufetu v klubovně.

8. Ostatní:

Vstup do herny povolen pouze v přezůvkách, a to včetně doprovodu hráčů!

- Mgr. Ferdinand Jiskra
- Karel Mácha – lic. B
- Milan Růžička – lic. C
- Miroslav Zedník
- poliklinika Kaplice

B. Technická ustanovení:
9. Předpis soutěže:

Hraje se podle Pravidel stolního tenisu, Soutěžního řádu stolního tenisu a
ustanovení tohoto rozpisu. Hraje se na 5 zelených stolech Butterfly, míčky
plastové Joola Flash *** bílé

10. Soutěžní disciplíny:

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

11. Systém soutěže:

Dle metodických pokynů komise mládeže JčKSST.

13. Podmínky účasti:

Platný registrační průkaz, přihláška a prezentace v rozpisem stanovené době.

14. Rozhodčí:

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

15. Časový pořad:

8:00 - 8.30 hod.
8:30 hod.
8.55 hod.
9.00 hod.

16. Ceny:

Závodníci na 1. - 3. místě ve dvouhrách a ve čtyřhrách a závodníci na 1. místě v
soutěži útěchy obdrží věcné ceny.

- prezentace
- losování dvouher
- slavnostní nástup
- zahájení soutěží

Turnaj mládeže byl schválen jako bodovací turnaj staršího žactva Jihočeského kraje.
V Kaplici, dne 27. 11. 2016

Milan Růžička, Spartak Kaplice

Činnost oddílu v práci s mládeží byla v sezoně 2016/2017 částečně finančně kryta z dotace Jihočeského kraje prostřednictvím JčKSST.

