ODDÍL STOLNÍHO TENISU TJ BANÍK SOKOLOV
POŘÁDÁ

KRAJSKÝ BODOVACÍ TURNAJ STARŠÍHO ŽACTVA kat. B
A. Všeobecná ustanovení :
1. Pořadatel :

oddíl stolního tenisu TJ Baník Sokolov, ve spolupráci s II.ZŠ
Sokolov

2. Termín :

neděle 01. 12. 2019

3. Místo :

Sokolov, II.ZŠ Sokolov, ul.Rokycanova 258, 35601

4. Časový pořad :

prezentace 8.00 – 8.30 hod.
zahájení
9.15 hod.

5. Ředitelství turnaje :

ředitel turnaje:
hlavní rozhodčí:
zástupce hlavního rozhodčího:
zdravotník:

6. Přihlášky :

v místě konání do 8:30 hodin

7. Losování :

po prezentaci od 8.30 hodin

- Choděra Miroslav, tel.: 777 634 690
- Špryňar Milan, tel.: 721 771 715
- Pěnkava Jan, tel.: 723 259 769
- na telefonu

B. Technická ustanovení :
8. Předpis :

hraje se podle Pravidel stol. tenisu , SŘ stol. tenisu a podle ustanovení
tohoto rozpisu.

9. Soutěžní disciplíny :

1.
2.
3.
4.

-

dvouhra starších žáků
dvouhra starších žákyň
čtyřhra starších žáků
čtyřhra starších žákyň

10. Systém soutěže :

u dvouher 1. stupeň – skupinový, 2.stupeň – vyřazovací
u všech čtyřher od začátku vyřazovací systém
(ev. změna systému je v pravomoci hlavního rozhodčího)

11. Míčky :

hraje se míčky Kingnik 40+ ***, bílé barvy

12. Vklady :

startovné 100 Kč za hráče (hráčku)

13. Ceny :

první tři v každé disciplíně obdrží věcné ceny, vždy se hraje utkání o
3.místo

14. Občerstvení:

nebude na místě zajištěno
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15. Právo startu:

startovat mohou hráči a hráčky z Karlovarského a Ústeckého kraje,
kteří mají řádně zaplacený evidenční poplatek. Povolený start budou mít
také noví hráči a hráčky, kteří budou registrovaní později.

Tento turnaj je pořádán za podpory Karlovarského kraje, města Sokolov, vedení II.ZŠ Sokolov a
fa. Böhm René – svářečské a zámečnické práce.

V Sokolově dne 16.11.2019

Za oddíl st.tenisu Baník Sokolov
Wildhaber Luboš
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