Tělovýchovná jednota Ostrava, klub stolního tenisu
vypisuje

XXXVIII. ročník Memoriálu Miloše Teicherta ve stolním tenise



bodovacího turnaje kategorie A* dorostu ČAST
bodovacího turnaje kategorie A* staršího žactva ČAST

A. Všeobecná ustanovení
1. Pořadatel:

TJ Ostrava – klub stolního tenisu

2. Datum konání:

sobota 20. 10. 2018
neděle 21. 10. 2018

3. Místo konání:

sportovní areál TJ Ostrava, Varenská ul. 40a, Ostrava
(za Domem kultury města Ostravy, 28. října 2556/124, Ostrava)

( dorost )
(starší žactvo)

4. Ředitelství turnaje:
Ředitel turnaje:
Zást. ředitele turnaje:
Vrchní rozhodčí:
Zást. vrch. rozhodčího:
Hlavní pořadatel:

ing. Miroslav Bindač
Zbyněk Bajger (606 455 957)
Jiří Fausek (602 513 057)
Miroslav Henžel, Zbyněk Bajger, Marian Hájko,
ing. Václav Gromnica, ing. Milan Jašek a další bude upřesněn KR ČAST
Marian HÁJKO
( zam.: 595 687 004, mobil: 606 774 322,
herna -vrátnice: 596 611 940)

5. Přihlášky do soutěží:

Přihlášky se budou přijímat prostřednictvím webového formuláře na
adrese http://registr.ping-pong.cz/klub/turnaje
nejpozději do středy 17. 10. 2018.
Doplňující informace budou poskytnuty na tel. 602 513 057 ( Jiří Fausek).

6. Vklady:

Budou vybírány při prezenci závodníků ve výši 300,-Kč za hráče v každé
věkové kategorii.

7. Losování:

Losování je veřejné a bude provedeno v místě konání turnaje.

8. Ubytování:

Zajistí pořadatel jen na základě písemné objednávky došlé nejpozději
do 12. 10. 2018 na adresu mhajko@centrum.cz.
Předpokládaná cena ubytování je max. 400,- Kč za osobu / noc.
Cena jednolůžkového pokoje je 500,- Kč/ noc.

9. Občerstvení:

Zajištěno v místě konání turnaje v nekuřácké místnosti.

10. Informační služba:

V místě konání turnaje dne 19. 10. 2018 od 17.30 hod,. popř. na tel.
606 455 957 ( Zbyněk Bajger ).

B. Technická ustanovení
11. Předpis:

Hraje se podle Pravidel stolního tenisu, Soutěžního řádu stolního tenisu,
ustanovení tohoto rozpisu a metodického rozpisu KM ČAST k BTM ČR
2018/2019. Hraje se na 18 stolech ANDRO s míčky - „plast“ JOOLA Flash *** nejvyšší kvality.
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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 2. stupně dvouher budou zařazeni do soutěže
útěchy.
Turnaj kategorie B:
1. stupeň –- skupiny 3-4 hráčích; postup 1. a 2. hráče ze skupiny,
počet skupin bude přizpůsoben počtu účastníků (Rozpis BTM ČR 2018/2019).
2. stupeň - vylučovací systém
Soutěže čtyřher jsou určeny pouze pro hráče a hráčky turnaje kategorie A.
Soutěže útěchy a čtyřher budou hrány vylučovacím systémem. Všechny
soutěže se hrají na tři vítězné sady z pěti.

13. Právo účasti:

Turnaje se mohou zúčastnit pouze registrovaní hráči – občané ČR,
včetně hráčů, kteří se souhlasem ČAST startují v zahraničí. Dále cizí
státní příslušníci, kteří mají přechodný, trvalý nebo dlouhodobý
pobyt na území ČR (případně pobyt za účelem azylového řízení), a to
na základě žádosti klubu schválené KM ČAST.
Členství cizinců v oddílech ČR, kteří nesplní výše uvedené podmínky,
neopravňuje k účasti na turnaji.

14. Časový plán:

pátek 19. 10. 2018
19.00
losování dvouher dorostu kat. A
18:30 – 20:00
prezence a trénink účastníků
ubytování ( od 19:30 – 20:30 hod.)
sobota 20. 10. 2018
7.15 – 8.00
prezence dorostu + trénink
8.05
losování dvouher dorostu kat. B
9.00
nástup a zahájení soutěží dorostu
19.00
losování dvouher staršího žactva kat. A
18:30 – 20:00
prezence a trénink účastníků
ubytování ( od 18:00 – 19:00 hod.)
neděle 21. 10. 2018
7.15 – 8.00
prezence staršího žactva + trénink
8.05
losování dvouher staršího žactva kat. B
9.00
nástup a zahájení soutěží staršího žactva

15. Rozhodčí u stolu:

K jednotlivým utkáním určuje zástupce vrchního rozhodčího nebo
pověřený rozhodčí řídící turnaje v hale.

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 a pro hráče na 1. – 2. místě v soutěži útěchy a na
1. – 3. místě finále B medaile a diplomy.
Vstup do sportovního areálu pouze po přezutí!

17. Upozornění:

Turnaj byl schválen KM ČAST jako turnaj dorostu a staršího žactva kategorie A*.

ing. Miroslav Bindač, v.r.
prezident klubu st. tenisu TJ Ostrava

za TJ Ostrava

Mgr. Miloš Matula v.r.
sportovní manažér TJ Ostrava

