34. ročník

Turnaje přátelství
Bodovací turnaj mládeže ČR kategorie A dorostu a staršího žactva
A) VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ
Pořadatel:
Sport Hluk, příspěvková organizace
www.sporthluk.cz
Termín:
Sobota 16. 3. 2019:
Neděle 17. 3. 2019:

dorost
starší žactvo

Místo:
Sportovní hala, Boršická 1313, 687 25 Hluk
Ředitelství turnaje:
Ředitel:
Vrchní rozhodčí:
Zástupce VR:
Hlavní pořadatel:
Zdravotník:

Karel Bojko
Mgr. Lenka Karasová
František Mikulecký, Miroslav Juřík, Dagmar Koušová
Karel Bojko
MUDr. Roman Kouša

Přihlášky:
Přihlášky se podávají na formuláři prostřednictvím centrálního registru ČAST na adrese:
https://registr.ping-pong.cz v menu KLUB/TURNAJE
Uzávěrka přihlášek: 13. 3. 2019.
Hráči a hráčky se přihlašují prostřednictvím správce svého mateřského klubu, příp. prostřednictvím svého profilu v
registru. Doplňující informace budou poskytnuty na tel. 603 828 197 (Martin Linert).
Vklady:
Vklady budou vybírány ve výši 300,- Kč na den a jednoho hráče/hráčku.
Losování:
Losování je veřejné a bude provedeno na základě došlých přihlášek na sekretariátu sportovní haly. Turnaj kategorie
A den před soutěží v 19:00, turnaj kategorie B v den konání turnaje (po ukončení prezence).
Ubytování:
Sportovní hala
Penzion na pizzerii
Penzion Rozkvět
Hotel Savary
Penzion Na Pekárně
Hotel Veselan

Hluk
Hluk
Dolní Němčí (5 km)
Nivnice (10 km)
Kunovice (9 km)
Veselí nad Moravou (15 km)

sporthluk@uh.cz
penzionhluk@gmail.com
penzion@dolni-nemci.cz
savary@savary.cz
banyjaroslav@seznam.cz
recepceveselan@seznam.cz

Občerstvení:
Restaurace v místě konání turnaje.
Informace:
Mgr. Lenka Karasová (vrchní rozhodčí), tel. 737 457 849, e-mail: karasova@gys.cz

tel. 776 833 339
tel. 778 081 988
tel. 602 338 746
tel. 572 693 433
tel. 608 828 987
tel. 518 322 490

B) TECHNICKÁ USTANOVENÍ
Předpis:
Hraje se podle Pravidel stolního tenisu, Soutěžního řádu stolního tenisu, ustanovení tohoto rozpisu a metodického
rozpisu KM ČAST k BTM ČR 2018/2019.
Míčky:
Joola Flash bílé plast 40 mm ***
Stoly:
20 stolů Butterfly ve velkém sále sportovní haly a 6 stolů Butterfly v herně stolního tenisu v 1. patře sportovní haly.
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.
Soutěžní disciplíny:
Dvouhra a čtyřhra daných věkových kategorií.
Podmínky účasti:
Turnaje se mohou zúčastnit pouze registrovaní hráči – občané ČR, včetně hráčů, kteří se souhlasem ČAST startují v
zahraničí. Dále cizím státním příslušníkům, 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.
Časový pořad:
Pátek 15. 3. 2019:
Sobota 16. 3. 2019:

Neděle 17. 3. 2019:

18:00 - 19:00
19:00
7:15 - 8:00
8:00
9:00
18:00 - 19:00
19:00
7:15 - 8:00
8:00
9:00

prezence
losování turnaje kategorie A
prezence
losování turnaje kategorie B
zahájení soutěží
prezence
losování turnaje kategorie A
prezence
losování turnaje kategorie B
zahájení soutěží

Rozhodčí:
Rozhodčí k jednotlivým zápasům určí vrchní rozhodčí nebo jeho zástupci.
Ceny:
Hráči umístění na 1. - 3. místě ve dvouhrách obdrží pohár, diplom a věcnou cenu.
Hráči umístění na 1. - 3. místě ve čtyřhrách a turnaji kategorie B obdrží medaili a diplom.
Hráči umístění na 1. - 2. místě v útěše obdrží medaili a diplom.

Turnaj mládeže byl schválen jako bodovací turnaj dorostu a staršího žactva kategorie
A*. Tento rozpis turnaje byl schválený KM ČAST.

Karel Bojko
Ředitel a hlavní pořadatel turnaje

