Vážení sportovní přátelé,
jelikož se poměrně rychle blíží LODM 2019, dovolujeme si zaslat pár důležitých informací,
které se týkají turnaje ve stolním tenisu:
1. V neděli 23. 6. 2019 ve 20,00 proběhne v hale Technické univerzity v Liberci veřejné
rozlosování turnaje - losování povede vrchní rozhodčí turnaje Zdeněk Jirásek, dále bude
přítomen někdo z organizátorů na případné dotazy.
2. S bodem 1 souvisí složení mixů - proto prosíme nejpozději do pátku 21. 6. 2019 zaslat
složení mixů na emailovou adresu: zjirasek@seznam.cz, v kopii na linert@seznam.cz.
3. Hrací systém - losovat se bude dle pravidel stolního tenisu - u dvouher a mixů proběhne
třídění (podle krajů).
Soutěže dvouher a čtyřher se budou hrát klasickým knock-out systémem.
Soutěže družstev se budou hrát klasickým knock-out systémem, přičemž se bude dohrávat
o 3.místa.
4. Míčky – turnaj ve stolním tenisu bude hrán míčky Joola Prime ***
5. V pondělí 24. 6. 2019 proběhne od 8:45 oficiální nástup - představujeme si 14 řad, tzn.,
každý kraj do svého zástupu (pouze hráči). Na místě se budou samozřejmě vyskytovat
organizátoři, kteří Vás dle instrukcí seřadí, ale dáváme Vám to vědět dopředu, aby nevznikaly
zmatky a nástup byl co nejrychlejší a nejplynulejší.
6. Dle časového plánu, který přikládám v příloze, by měl být turnaj zahájen v 9:00 hod.
7. Call area:
 u soutěží družstev se trenér dostaví 30 minut před zahájením utkání, rakety budou

hráči odevzdávat 10 min před začátkem utkání
 u soutěží jednotlivců a mixů se hráči dostaví 20 min před začátkem zápasu +
odevzdají raketu
8. Kontrola raket probíhat bude, proto pro jistotu zkontrolujte svým svěřencům rakety
(případně aby měli náhradní)
9. Barvy dresů - povinnost mít dva barevně rozlišné dresy + povinnost hrát ve speciálních
dresech (co víme, tak každý kraj by měl mít speciální dresy pro účely ODM)
10. Jelikož se nejedná o běžný turnaj na klubové úrovni, ale o organizovanou speciální
akci srovnatelnou s reprezentačními starty či olympijskými hrami, kde se vyskytují delegovaní
krajští trenéři, tak jsme se z pozice organizačního týmu rozhodli o dodržování níže uvedených
pravidel:




Během zápasu/utkání bude vždy dopředu nahlášeno jméno jednoho trenéra, který bude
u zápasu koučovat (viz call area)
Tento trenér se bude muset na začátku každého utkání prokázat rozhodčímu akreditační
kartou

11. Tréninkové stoly budou k dispozici v herně stolního tenisu TUL, trénink v hlavní hale i
v tréninkové hale bude možný od pondělí 24. 6. 2019.
12. Veškeré informace + rozlosování se bude vyskytovat na nástěnce, která bude umístěna
přímo v hale
13. Medailový ceremoniál proběhne ve středu 26. 6. 2019 po dohrání soutěží družstev
v místě konání soutěží ve stolním tenisu.
14. Internetové informace:
 Oficiální stránky ODM, kde se budou vyskytují veškeré generální informace:

https://odm.olympic.cz/2019
15. Kontakty:
 Martin Protiva - hlavní pořadatel, 777 263 342
 Zdeněk Jirásek - vrchní rozhodčí, 724 422 650
 Martin Linert – competition manager, 603 828 197
 Jiří Veselka - ředitel turnaje, 602 411 147

V případě nejasností nás prosím kontaktujte.
Děkujeme za Vaši spolupráci.
S pozdravem
Martin Linert
předseda KM ČAST

