TJ Sokol Jaroměř - Josefov 2
Bodovací turnaj mládeže ČR kategorie A dorostu a staršího žactva
A. Všeobecná ustanovení
1. Pořadatel:

TJ Sokol Jaroměř-Josefov 2 ve spolupráci Městského úřadu v Jaroměři,
Krajského úřadu Hradec Králové, Základní školy v Jaroměři-Josefově a
Klubu přátel Josefova

2. Datum konání:

sobota 1. 2. 2019
neděle 2. 2. 2019

3. Místo konání:

ASVAJ sportovní hala, Ot. Španiela 817, 551 01 Jaroměř
Sokolovna Jaroměř, Lužická 426, 551 01 Jaroměř

dorost (2002 a mladší)
starší žactvo (2005 a mladší)

4. Ředitelství turnaje:
Ředitel turnaje:
zást. ředitele turnaje:
Vrchní rozhodčí:
zást. vrch. rozhodčího:

Ing. JELÍNKOVÁ Jiřina
MACÁK Martin a NĚMEČEK Miroslav
VÍTEK Josef (608 711 289)
OLBRICHT Jiří, FAUSEK Jiří, VÍTKOVÁ Hana, HOUDKOVÁ Helena,
ROCHOWANSKI Milan, TOMANCOVÁ Markéta , TOMANEC Jan
Hlavní pořadatel:
PELIKUS Bronislav
zástupce hl. pořadatele: NĚMEČEK Miroslav
Zdravotní služba:
zabezpečena pořadatelem
Informace:

Josef Vítek VR (za pořadatele 608 711 289)

5. Přihlášky se podávají na formuláři prostřednictvím centrálního registru ČAST na adrese:
https://registr.ping-pong.cz/htm/auth/klub/turnaje/

Uzávěrka přihlášek je ve čtvrtek 30. 1. 2020 ve 12:00 hod.
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 Josefa Vítka,
tel.: 608 711 289.
6. Prezence: Prezence účastníků a přihlášky do čtyřher dané kategorie probíhá v den konání
turnaje od 7:15 do 8:00 hod.
Prezenci je možné provést i telefonicky u VR.
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7. Vklady:

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

8. Ubytování: Doporučujeme níže uvedené ubytování.
Penzion Expanze: http://www.penzionexpanze.cz
Penzion Wunsch: http://www.pension-wunsch.cz/
Penzion ubytování Hlavní stráž: http://www.hlavnistraz.cz
Ubytování SŠŘ domov mládeže: havrdova@ssrjaromer.cz
9. Losování:

Losování je veřejné a bude provedeno na základě došlých přihlášek ve
sportovní hale, a to turnaj kategorie A den před soutěží v 19.00 hod, turnaj
kategorie B v den konání turnaje po ukončení prezence v místě konání turnaje.

10. Občerstvení: Bufet v místě konání turnaje v hale ASVAJ

B) TECHNICKÁ USTANOVENÍ
11. Předpis:

Hraje se podle Pravidel stolního tenisu, Soutěžního řádu stolního tenisu,
ustanovení tohoto rozpisu a metodického pokynu KM ČAST 2019/2020.

12. Soutěžní disciplíny: Dvouhra a čtyřhra daných věkových kategorií.
13. 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 (Rozpis BTM ČR 2019/2020). 2. stupeň
vylučovací systém. Soutěž útěchy se v turnaji kategorie „B“ nehraje. Soutěže útěchy a
čtyřher budou hrány vylučovacím systémem.
14. Turnaje se mohou zúčastnit pouze registrovaní hráči – občané ČR, včetně hráčů, kteří se

souhlasem ČAST startují v zahraničí. Dále cizí státní příslušníci, 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.
15. Časový pořad:

Pátek 31. 1. 2020
Sobota 1. 2. 2020

19:00

losování turnaje kategorie A dorostu,
trénink není možný.
7:15 – 8:00 prezence soutěže dorost a přihlášky do čtyřher
8:15
losování turnaje kategorie B
9:00
zahájení
19:00
losování turnaje kategorie A st. žactva
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Neděle 2. 2. 2020

7:15 – 8:00 prezence soutěže star. žactva a přihlášky do čtyřher
8:15
losování turnaje kategorie B
9:00
zahájení

16. Stoly a míčky:

Turnaj bude odehrán v hale ASVAJ - kategorie dorostenců, dorostenek a starších žáků a
starších žákyň „turnaj A“ a kategorie dorostenek a starších žákyň „turnaj B“ na 16 stolech
zn. Joola SC 3000 modré.
V hale Sokolovny Jaroměř budou odehrány kategorie dorostenců a starších žáků „turnaj
B“ na 8 stolech zn. Joola SC 3000 modré.
Míčky Joola Prime plast bílé ***
17. Rozhodčí k jednotlivým zápasům ke stolům určuje hlavní rozhodčí, jeho zástupce, nebo

jimi pověřený řídící turnaje z řad účastníků turnaje.
18. Hráči umístění na 1. - 3. místě ve dvouhrách obdrží poháry, diplomy a věcné ceny. V

soutěži útěchy hráči umístění na 1. - 2. místě obdrží medaile a diplomy. Hráči umístění na
1. - 3. místě ve čtyřhrách obdrží medaile a diplomy.

Turnaj byl schválen ČAST jako Bodovací turnaj mládeže ČR kategorie A*.
Za oddíl stolního tenisu TJ Sokol Jaroměř- Josefov 2
Vítek Josef, starosta

