KLUB STOLNÍHO TENISU
17. Ceny :
Hráči umístění na 1. - 3. místě ve dvouhrách mladšího a nejmladšího
žactva obdrží poháry a diplomy, hráči na 1. - 3. místě v soutěžích
čtyřher medaile a diplomy, hráči na 1. - 2. místě v soutěži útěchy
medaile a diplomy. Hráči na 1. - 3. místě finále B medaile a diplomy.

ve spolupráci se Spartakem Adamov
V době konání turnaje možno zakoupit vybavení na stolní tenis.

za podpory firem

V pátek 17. 11. 2017 možnost tréninku od 19.00 do 21.00 hod,
v sobotu 18. 11. 2016 od 19.00 do 21.00 hod.

Turnaj byl schválen komisí mládeže ČAST jako turnaj kategorie A nejmladšího
a mladšího žactva

pod záštitou místostarosty Města Blanska Ing. Jiřího Crhy

pořádá
Pavel Voráč
předseda KST Blansko

Memoriál Jiřího Přikryla
bodovací turnaj kategorie A
nejmladšího a mladšího žactva
ve stolním tenise
18. a 19. listopadu 2017
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I. Všeobecná ustanovení
1. Pořadatel: Klub stolního tenisu Blansko

II. Technická ustanovení
10. Předpis: Hraje se podle Pravidel stolního tenisu, Soutěžního řádu a
ustanovení tohoto rozpisu.

2. Datum konání: 18. a 19. listopadu 2017
11. Rozhodčí: Rozhodčí k jednotlivým zápasům určuje vrchní rozhodčí.
3. Místo konání: Sportovní hala Blansko (kuželna)
Údolní 10, Blansko – u fotbalového hřiště „ČKD“
4. Ředitelství turnaje: ředitel: Pavel Voráč, tel. 724 323 343
hl. pořadatel: Aleš Přikryl
vrchní rozhodčí: Lenka Karasová
zást. vrchního rozhodčího: Pavel Jamný
Miroslav Juřík
Miroslav Kožoušek
Pavel Bouda
Pořadatelskou a zdravotní službu zajišťují členové pořádajícího oddílu.
5. Přihlášky: Přihlášky se budou přijímat prostřednictvím webového
formuláře na adrese http://prihlasovani.sjm-pinec.cz
nejpozději do středy 15. 11. 2017.
Doplňující informace p. Jiří Fausek – tel. 602 513 057.
6. Vklady: Nejmladší a mladší žactvo 200,-Kč na jednoho soutěžícího
a všechny soutěže v příslušné kategorii.
7. Losování: Veřejné v místě turnaje:
mladší žactvo kategorie A v pátek 17. 11. 2017 v 19.00 hod.,
kategorie B v sobotu 18. 11. 2017 po ukončení prezence
nejmladší žactvo v neděli 19. 11. 2017 po ukončení prezence
8. Občerstvení: Zajistí pořadatel v místě konání.
9. Ubytování: Zajistí pořadatel na základě objednávky zaslané do úterý
14. 11. 2017 na adresu pavel.vorac@microdis.net.
Ubytovna Aquapark, Mlýnská 17, Blansko (zimní stadion).
Cena ubytování 310,- Kč, děti do 12-ti let 260,-Kč.
Omezený počet míst, v případě naplnění kapacity rádi
poradíme náhradní řešení.
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12. Stoly a míčky: Hraje se na 16-ti stolech míčky JOOLA Flash, plast, bílá
13. Soutěžní disciplíny:
Sobota 19. 11. 2016
1. dvouhra mladších žáků a dvouhra mladších žákyň
2. čtyřhra mladších žáků a čtyřhra mladších žákyň
3. útěcha mladších žáků a útěcha mladších žákyň
Neděle 20. 11. 2016
4. dvouhra nejmladších žáků a dvouhra nejmladších žákyň
5. čtyřhra nejmladších žáků a čtyřhra nejmladších žákyň
6. útěcha nejmladších žáků a útěcha nejmladších žákyň
14. Systém soutěže: Dle rozpisu KM – BTM ČR 2017/2018
15. Podmínky účasti: Platná registrace v registru ČAST, přihláška a prezence
v době stanovené tímto rozpisem.
16. Časový pořad
Pátek 17. 11. 2017

18.00 - 20.00 ubytování a prezence MŽ
19.00 losování dvouher soutěže MŽ, kat.A
07.15 - 08.00 pokračování prezentace MŽ
08.00 losování dvouher MŽ, kat.B
09.00 slavnostní zahájení
09.15 zahájení soutěží MŽ
09.30 losování čtyřher MŽ
17.00 - 20.00 ubytování a prezence NMŽ

Sobota 18. 11. 2017

Neděle 19. 11. 2017 07.15 - 08.00 pokračování prezence NMŽ
08.00 losování dvouher soutěží NMŽ
09.00 slavnostní zahájení
09.15 zahájení dvouher soutěží NMŽ
09.30 losování čtyřher NMŽ

Pořadatel si vyhrazuje právo na úpravu časového plánu dle počtu přihlášených.
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