Tělocvičná jednota Sokol Jaroměř-Josefov 2
Pořádá

Bodovací turnaj kategorie A staršího žactva a dorostu ČAST

A. Všeobecná ustanovení
1. Pořadatel:

TJ Sokol Jaroměř-Josefov 2 – oddíl stolního tenisu
za přispění Úřadu Královéhradeckého kraje a Městského
úřadu v Jaroměři

2. Datum konání:

sobota
neděle

3. Místo konání:

Areál sportovních a volnočasových aktivit (ASVAJ)
Jaroměř, ul. Otakara Španiela čp. 817

4. 02. 2017
5. 02. 2017

mladší žactvo
nejmladší žactvo

4. Ředitelství turnaje:
Ředitel turnaje:
Zást. ředitele turnaje:
Čestný ředitel turnaje :
Vrchní rozhodčí:
Zást.vrch.rozhodčího:
Hlavní pořadatel:
Zástupce hl. pořadatele:
Zdravotní služba:
5. Přihlášky do soutěží:

Ing. JELÍNKOVÁ Jiřina
DIVECKÝ Václav
Ing. KLEPSA Jiří – starosta MěÚ Jaroměř
VÍTEK Josef (608 711 289)
FAUSEK Jiří, VÍTKOVÁ Hana,
ROCHOWANSKI Milan, PILAŘ Jiří,
MARTÍNEK Pavel
FIDRA Stanislav, MACÁK Martin
zabezpečena pořadatelem
Závazné přihlášky zašlete písemně nejpozději do
1. 02. 2017 na adresu: http://prihlasovani.sjm-pinec.cz
Další informace
VÍTEK Josef, Na Studánkách 782, 551 01 Jaroměř
VR – 608 711 289

6. Omluvy :

Na e-mail: fausek @sjm-pinec.cz nebo tel.
ZVR – 602 513 057

7. Vklady:

Budou vybírány při prezentaci závodníků dle pokynů komise
mládeže ČÁST.
Závodníci přihlášení po termínu uzávěrky přihlášek 250,- Kč

8. Losování:

Losování je veřejné a bude provedeno v místě konání turnaje.
Mladší žactvo v pátek 3.02.2017 v 19.00 hod – dvouhry,
v sobotu 4.02.2017 - čtyřhry a útěcha
Nejmladší žactvo v neděli 5.02.2017 v 8.45 hod – dvouhry,
v neděli v 10.00 hod. 5.02.2017 - čtyřhry a útěcha
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9. Ubytování:

Zajistí pořadatel jen na základě objednávky došlé nejpozději
do 1. 02. 2017
1) na e-mail: havrdova@ssrjaromer.cz nebo na
pinec.josefov@volny.cz nebo na adresu: VÍTEK Josef, Na
Studánkách 782, 551 01 Jaroměř, mobil: 608 711 289
Předpokládaná cena ubytování je:
240,- Kč za os / noc - (ubytovna Zemědělského odborného
učiliště v Jaroměři),
2)Penzion Wunsch na e-mail : pensionwunsch@seznam.cz
Apartmán 500,- osoba/noc, Panské pokoje 450,- Kč osoba/noc ,
Turistické pokoje 300,- Kč osoba/noc.

10. Občerstvení:

Zajištěno v místě konání turnaje – nekuřácký prostor.

11. Úhrada nákladů :

Hráči startují na náklady oddílů, které je vysílají nebo na
vlastní náklady.

B. Technická ustanovení
12. Soutěžní disciplíny:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

dvouhra ml. žactva A
dvouhra ml. žákyň A
čtyřhra ml. žákyň
čtyřhra ml. žáků
dvouhra ml. žákyň B
dvouhra ml. žáků B
dvouhra útěcha ml. žáků
dvouhra útěcha ml. žákyň

9. dvouhra nejmladšího žactva
10. dvouhra nejmladších žákyň
11. čtyřhra nejmladších žáků
12. čtyřhra nejmladších žákyň
13. útěcha nejmladších žáků
14. útěcha nejmladších žákyň

13. Systém soutěží :

Hraje se podle Pravidel stolního tenisu a jeho dodatků,
Soutěžního řádu stolního tenisu a jeho dodatků, tohoto rozpisu a
metodického pokynu KM ČAST.
Hraje se na 16 stolech zn. JOOLA SC 3000 modré barvy.

14. Míčky :

BUTTERFLY *** G 40+ plastic nejvyšší kvality

15. Právo účasti:

Turnaje se mohou zúčastnit pouze hráči, kteří se řádně
přihlásili, prezentovali, jsou občané ČR, včetně hráčů, kteří se
souhlasem ČAST startují v zahraničí a mají zaplacen registrační
poplatek. Členství cizinců v oddílech ČR neopravňuje k účasti
na turnaji.

16. Časový plán:

pátek 3. 02. 2017
18.00 – 20.00
prezence účastníků soutěží mladšího žactva
19.00 hod
losování 1. stupně soutěží dvouher ml. žactva
sobota 4. 02. 2017
7.30 – 8.30
pokračování prezence mladšího žactva
9.00
nástup a zahájení soutěží mladšího žactva
od 18.00
prezence účastníku soutěží nejmladšího žactva
7.30 – 8.30
pokračování prezence nejmladšího žactva
8.45 hod
losování 1. stupně soutěží nejmladšího žactva
9.00
nástup a zahájení soutěží nejmladšího žactva

17. Rozhodčí:

K jednotlivým utkáním určuje vrchní rozhodčí nebo jeho
zástupce.
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Hráči umístění na 1. - 3. místě ve dvouhrách obdrží poháry a
diplomy.

18 Ceny:

Hráči umístění na 1. - 3. místě ve čtyřhrách a na 1. – 2. místě v
soutěžích útěchy obdrží medaile a diplomy.
19. Upozornění:

Vstup do sportovního areálu pouze po přezutí!

Turnaj byl schválen KM ČAST jako turnaj dorostu a staršího žactva kategorie A*.
za TJ Sokol Jaroměř-Josefov 2
Hana VÍTKOVÁ v.r.
starostka TJ Sokol Jaroměř-Josefov 2

