VELKÁ CENA MĚSTA JABLONCE NAD NISOU
Bodovací turnaj mládeže ČR kategorie A* dorostu a staršího žactva
A) VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ
Pořadatel:

Sportovní klub stolního tenisu Liberec, z.s.

Datum konání:

sobota 4. 1. 2020

dorost

neděle 5. 1. 2020

starší žactvo

Místo konání:

Městská sportovní hala Jablonec nad Nisou, U Přehrady 4747/20
http://www.sportjablonec.cz/sportoviste/mestska-hala/

Ředitelství soutěže: Ředitel:

Přihlášky:

Jiří Veselka

Vrchní rozhodčí:

Anna Halasová

Zástupce VR:

Klára Vaculovičová, Martin Zajíček, Petr Sudek

Pořadatel a informace:

Martin Protiva (777 263 342), Jan Kaněra

Zdravotní zabezpečení:

zajistí pořadatel

Přihlášky se podávají na formuláři prostřednictvím centrálního registru ČAST na
adrese: https://registr.ping-pong.cz v menu KLUB/TURNAJE.
Uzávěrka přihlášek je ve středu 1. 1. 2020.
Hráči a hráčky se přihlašují prostřednictvím správce svého mateřského klubu, příp.
prostřednictvím svého profilu v registru.
Pro odhlášení účastníků po termínu přihlášek kontaktujte vrchní rozhodčí Annu
Halasovou, tel.: 774 466 103 (volejte po 17 hod).

Prezence:

Prezence účastníků dané kategorie probíhá v den konání turnaje od 7:15 do 8:00 hod.
Prezenci je možné provést i telefonicky u vrchní rozhodčí.

Vklady:

Vklady budou vybírány ve výši 300,- Kč na den a jednoho hráče/hráčku.

Ubytování:

Doporučujeme, aby si účastníci sami zajistili ubytování. Případně jej pořadatel zajistí
na základě požadavku zaslaného na skstliberec@seznam.cz (tel.: 777 263 342) do
27.12.2019.
Hotel SPORT

http://www.hotelsportjablonec.cz/

Apart Hotel

http://www.aparthotel-jablonec.cz/

Hotel Břízky ****

http://www.brizky.cz/

Losování:

Losování je veřejné a bude provedeno na základě došlých přihlášek ve sportovní hale,
a to turnaj kategorie A den před soutěží v 19 hodin, turnaj kategorie B v den konání
turnaje po ukončení prezence v místě konání turnaje.

Stoly a míčky:

Turnaj bude odehrán na 21 stolech zn. Butterfly Centerfold, zelený.
Míčky Joola Prime plast bílé ***

B) TECHNICKÁ USTANOVENÍ
Předpis:

Hraje se podle Pravidel stolního tenisu, Soutěžního řádu stol. tenisu, ustanovení
tohoto rozpisu a dle rozpisu BTM ČR 2019/2020.

Soutěžní disciplíny: Dvouhra a čtyřhra daných věkových kategorií.
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 II. stupně dvouher, budou zařazeni do soutěže útěchy.
Turnaj kategorie B: 1. stupeň – skupiny po 3 - 4 hráčích; postup 1. a 2. hráče ze
skupiny, počet skupin bude přizpůsoben počtu účastníků. 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.
Online výsledky a konečné výsledky: http://www.tournamentsoftware.com/

Podmínky účasti:

Platná registrace v registru ČAST, přihláška a prezence v rozpisem stanovené době.
Dále dle rozpisu BTM ČR 2019/2020.

Ceny:

Hráči umístění na 1. - 3. místě ve dvouhrách turnajů A a B obdrží poháry/medaile,
diplomy a věcné ceny. V soutěži útěchy hráči umístění na 1. a 2. místě obdrží medaile
a diplomy. Hráči umístění na 1.-3. místě ve čtyřhrách obdrží medaile a diplomy.

Občerstvení:

Restaurace a bufet v místě konání turnaje.

Upozornění:

Vstup do haly pouze po přezutí.

Časový pořad:
Pátek 3. 1. 2020

losování turnaje kategorie A

19:00

trénink není možný
Sobota 4. 1. 2020

7:15 – 8:00

prezence soutěže dorostu

8:15

losování turnaje kategorie B

9:00

zahájení

po ukončení turnaje losování turnaje kategorie A st. žactva
Neděle 5. 1. 2020

7:15 – 8:00

prezence kat. staršího žactva

8:15

losování turnaje kategorie B

9:00

zahájení

Turnaj byl schválen ČAST jako Bodovací turnaj mládeže ČR kategorie A*.
V Liberci dne 11.11.2019, Martin Protiva, SKST Liberec
Akce je finančně podpořena Statutárním městem Jablonec
nad Nisou a ze sportovního fondu Libereckého kraje.

