Městský sportovní klub B Ř E C L A V
Klub stolního tenisu

pořádá
ZFP GROUP CUP bodovací turnaj mladšího žactva
GUMOTEX CUP bodovací turnaj nejmladšího žactva
ve stolním tenisu

7. – 8. ledna 2017

Sportovní hala Valtice, Mikulovská 997, Valtice, www.sporthala.eu

A. Všeobecná ustanovení
1. Pořadatel:

Městský sportovní klub Břeclav

2. Datum:

sobota 7. 1. 2017 – mladší žactvo
neděle 8. 1. 2017 – nejmladší žactvo

3. Místo:

Sportovní hala Valtice, Mikulovská 997, Valtice
www.sporthala.eu

4. Ředitelství soutěže:

ředitel: Linda Ivanová
vrchní rozhodčí: Zdeněk Jirásek
zástupce vrchního rozhodčího: Tomáš Malík
Pavel Halas
Anna Halasová
Klára Vaculovičová
hlavní pořadatel: Blackstone Sport Agency s.r.o.
lékařské a technické zabezpečení: členové pořádajícího oddílu

5. Přihlášky:

Přihlášky se budou přijímat prostřednictvím webového formuláře
http://prihlasovani.sjm-pinec.cz nejpozději do středy 4.1.2017.
V případě požadavku na změny ve startovních listinách po termínu
4.1.2017 kontaktuje pana Jiřího Fauska (602 513 057).

6. Vklady:

Mladší a nejmladší žactvo ve výši 200,- Kč na jednoho hráče a
všechny soutěže v příslušné kategorii.
Vklad u přihlášek došlých po termínu tj. po 4. 1. 2017 bude vybrán ve
výši 250,- Kč na hráče.

7. Losování:

Veřejné v místě konání turnaje.
Mladší žactvo: turnaj kategorie A v pátek 6.1.2017 v 19:00, turnaj
kategorie B v sobotu 7.1. 2017 po ukončení prezentace.
Nejmladší žactvo v neděli 8.1. po skončení prezentace.

8. Informace:

Blackstone Sport Agency s.r.o. – tel.: – 603 83 11 77
Kontakt na spojení s vrchním rozhodčím: e-mail zjirasek@csas.cz,
tel.: 724 422 650, od pátku 6.1 používejte výhradně telefon.

9. Ubytování:

Zajistí pořadatel na základě objednávky došlé nejpozději do 3.1.2017
na e-mail linda.ivanova@mskbreclav.cz
1. Penzion u krále Jošta, Hlohovec, cca 3 km od Valtic, penzion je
přímo nad vinným sklepem s možností ochutnávky vína,
380Kč/osoba, http://www.jihomoravska.com/
2. Domov mládeže při Střední odborné škole vinařské ve Valticích,
cca 5 minut autem od haly. Cena 350 Kč/osoba. Více na
www.svisv.cz/skola/domov-mladeze/ubytovani

3. Penzion Hardy, Valtice, nadstandartní ubytování, ceny dle ceníku
viz http://www.pensionhardy.cz/
10. Občerstvení:

Nekuřácký bufet ve sportovní hale, stylové restaurace v blízkosti
sportovní haly.

B. Technická ustanovení:
11. Systém soutěží:

Hraje se podle pravidel stolního tenisu, Soutěžního řádu stolního
tenisu, ustanovení tohoto rozpisu a rozpisu KM BTM ČR 2016/17.
Turnaj bude odehrán na 16 stolech.
Hraje se s plastovými míčky Schildkrot, bílé.

12. Soutěžní disciplíny:

Sobota 7. 1. 2017
1. dvouhra mladších žáků, dvouhra mladších žákyň – kategorie A a B
2. čtyřhra mladších žáků, čtyřhra mladších žákyň
3. útěcha mladších žáků, útěcha mladších žákyň
Neděle 8. 1. 2017
4. dvouhra nejmladších žáků, dvouhra nejmladších žákyň
5. čtyřhra nejmladších žáků, čtyřhra nejmladších žákyň
6. útěcha nejmladších žáků, útěchy nejmladších žákyň

13. Podmínky účasti:

Turnaje se mohou zúčastnit v kategoriích mladšího a nejmladšího
žactva pouze registrovaní hráči – občané ČR včetně hráčů, kteří se
souhlasem ČAST startují v zahraničí. Členství cizinců v oddílech
neopravňuje k účasti na turnaji.

14. Rozhodčí:

Rozhodčí k jednotlivým zápasům určí vrchní rozhodčí nebo jeho
zástupci.

15. Časový pořad:

pátek 6. 1. 2017
18:00 – 20:00
19:00

ubytování a prezentace mladšího žactva
losování turnaje kategorie A mladšího žactva

sobota 7. 1. 2017
07.30 – 08.30
08:30 - 09:00
09.00
09.15
18.00 – 20.00

pokračování prezentace mladšího žactva
losování turnaje kategorie B mladšího žactva
slavnostní zahájení
zahájení soutěží mladšího žactva
ubytování

neděle 8.1.2017
07.30 – 08.30
08:30 - 09:00
09.00
09.15

prezentace nejmladšího žactva
losování turnaje nejmladšího žactva
slavnostní zahájení
zahájení soutěží nejmladšího žactva

Časový plán bude upraven s ohledem na počet přihlášených.

16. Ceny:

Pořadatel zajistí pro hráče na 1. – 3.místě v soutěžích dvouher
poháry a diplomy, pro hráče na 1. – 3.místě v soutěžích čtyřher
medaile a diplomy, pro hráče na 1. – 2.místě v soutěži útěchy
medaile a diplomy a pro hráče na 1. – 3. místě finále B medaile a
diplomy.

17. Upozornění:

V době konání turnaje možnost zakoupení vybavení na stolní tenis.
V pátek 6.1.2017 možnost tréninku od 19:30 – 21:00.
Vstup do sportovního areálu pouze po přezutí!

Turnaje mládeže byly schváleny jako bodovací turnaje mladšího a nejmladšího žactva.
Tento rozpis turnaje byl schválený KM ČAST dne 21.12.2016.
V Břeclavi dne 21.12.2016
Linda Ivanová
Manažerka MSK Břeclav

