SOKOL PLZEŇ V. - ODDÍL STOLNÍHO TENISU
pořádá
z pověření VV PKSST

XXXIV. ročník

MEMORIÁLU
Karla
II.

Kůse
ročník

MEMORIÁLU
Milana

Kůse

divizní kontrolní bodovací turnaj mládeže
ve stolním tenise

5.10.2019

VV PKSST a TJ Sokol Plzeň V. pořádá
XXXIV. ročník
memoriálu Karla Kůse
II. ročník
memoriálu Milana Kůse
Divizní kontrolní bodovací turnaj mládeže Plzeňského kraje

Všeobecná ustanovení:
1.

Pořadatel:

z pověření VV PKSST Plzeň – oddíl stolního tenisu Sokol Plzeň V.

2.

Datum:

sobota 5.10.2019

3.

Místo:

herna stolního tenisu TJ Sokol Plzeň V., Klášterní 2, Plzeň – Slovany, vchod z Klášterní ul.

4.

Ředitelství:

ředitel
hlavní rozhodčí
zástupci
zdravotník

5.

Přihlášky:

Miroslav Panský
Pavel Kůs
Michal Kůs
Daniela Smutná
MÚNZ Plzeň

do čtvrtka 3.10.2019 do 23:59 hodin, elektronicky na stránkách ČAST – REGISTR
Případné odhlášení oznamte hlavnímu rozhodčímu – tel. 602 681 204 nejpozději v sobotu
5.10.2019 do 7:30 hod. Nedodržení termínu bude pokutováno částkou 200,- Kč.

6.

Vklady:

budou vybírány při presentaci závodníků ve výši: 50,- Kč

7.

Úhrada:

účastníci startují na náklady svých oddílů

8.

Stravování:

v místě bude zajištěno základní občerstvení

Technické ustanovení:
9.

Předpis: hraje se podle Pravidel st. tenisu, podle Soutěžního řádu st. tenisu, ustanovení tohoto

rozpisu a podle systému divizních turnajů PKSST.
11.

Soutěžní disciplíny: Společná dvouhra mládeže

12.

Systém soutěže:

13.

Podmínka účasti: přihlášeni mohou být závodníci a závodnice uvedení v registru ČAST, kteří mají

hrají se 16ti členné výkonnostní divize všech věkových kategorií sestavené dle
nasazovacího pořadí. První stupeň bude sehrán skupinovým systémem, druhý
stupeň progresivním pavoukem do konečného pořadí. Vítězové skupin budou
do pavouka nasazeni dle žebříčku bez třídění, druzí do opačných polovin,
rovněž bez třídění. Obdobně se postupuje v případě 3. a 4. ve skupině.
uhrazen reg. poplatek za období od 1.7.19 do 30.6.20.

14.

Časový pořad:

15.

Rozhodčí:

k jednotlivým zápasům určuje hlavní rozhodčí nebo jeho zástupci z řad účastníků

16.

Míčky:

plastové JOOLA *** - bílé

17.

Ceny:

Vítězové jednotlivých divizí získají pohár, první tři v každé divizi obdrží
diplom a medaili a věcné ceny věnované oddílem Sokol Plzeň V. a sponzory
turnaje

18.

Turnaj byl schválen VV PKSST jako bodovací turnaj mládeže pro Plzeňský kraj.

V Plzni :

7,45 – 8,30
8,50
9,00

presentace
nástup
zahájení soutěží

25.9.2019

ing. Miroslav Panský
předseda VV PKSST

Petr Pinta
předseda komise mládeže

U Řezné 378, 340 04 Železná Rudahttp://www.pension-bohmerwald.cz
Telefon :+420 603218860

