TTC ELIZZA PRAHA
klub stolního tenisu

pořádá
Bodovací turnaj dorostu a nejmladšího žactva
ve stolním tenisu

10. – 11. září 2016
Sportovní hala Jižního Města – areál ZŠ Květnového vítězství 1554,
149 00 Praha 11

TTC ELIZZA Praha
klub stolního tenisu
pořádá turnaj ve stolním tenisu
Turnaj dorostu a nejmladšího žactva kategorie A*

A. Všeobecná ustanovení
1. Pořadatel:

TTC ELIZZA Praha

2. Datum:

sobota 10.9.2016 – dorost
neděle 11.9.2016 – nejmladší žactvo

3. Místo:

Sportovní hala Jižního Města
- areál ZŠ Květnového vítězství 1554, 149 00 Praha 11

4. Ředitelství soutěže:

ředitel
zástupce ředitele
vrchní rozhodčí
zástupce vrchního rozhodčího

hlavní pořadatel:
zástupce hl. pořadatele:
zdravotní služba

- Zdeněk Šedivý
- Pavel Rochowanski
- Jiří Fausek
NR
- Petr Bohumský
NR
- Milan Rochowanski
A
- Tereza Hovorková
NR
- Josef Vítek
NR
- Hana Vítková
NR
- Stanislav Vohradský
C
- Stanislav Šedivý
C
- Bohumil Vožický
- Jan Šimeček
- zabezpečena pořadatelem

5. Přihlášky:

Přihlášky se budou přijímat prostřednictvím webového formuláře na
adrese http://prihlasovani.sjm-pinec.cz nejpozději do středy
7. 9. 2016.
Doplňující informace budou poskytnuty na tel. 602 513 057 (Jiří
Fausek).
U přihlášek došlých po termínu bude pořadatel vybírat vklad ve výši
250,- Kč. Přihlášky budou zpětně potvrzovány.
Turnaje se mohou zúčastnit hráči a hráčky narozeni:
- od 1.1.1999 a mladší v soutěžích dorostu
- od 1.1.2006 a mladší v soutěžích nejmladšího žactva

6. Vklady:

Dorost a nejmladší žactvo ve výši 200,- Kč na jednoho soutěžícího a
všechny soutěže v příslušné kategorii

7. Losování:

Dorost kategorie A v pátek dne 9.9.2016 v 19.00 hod v klubovně TTC
ELIZZA Praha (Brandlova 1386/21, Praha 4) po ukončení páteční
prezence. Kategorie B v sobotu 10.9.2016 v 8.35 hod po ukončení
prezence přímo ve SH JM.
Nejmladší žactvo v neděli dne 11.9.2016 v 8.35 hod ve SH JM po
ukončení prezence

8. Informace:

Jiří Fausek, mobil – 602 513 057
mail: info@sjm-pinec.cz

9. Ubytování:

Zajistí pořadatel. Objednávky na mailovou adresu: info@sjm-pinec.cz
do pondělí 5.9.2016.
Ubytování je zajištěno:
- sportovní areál vzdálený 5 minut od haly autem:
o turistické ubytování v chatkách za 1.000,-kč za noc
(kapacita 6 lidí v každé chatce).
o hotel – omezený počet míst, cena od 550,- Kč za noc.

10. Občerstvení:

Nekuřácké občerstvení ve sportovní hale, případná možnost
stravování v nedalekém pivovaru (www.jihomestskypivovar.cz).

B. Technická ustanovení:
11. Systém soutěží:

Hraje se podle pravidel stolního tenisu, soutěžního řádu stolního
tenisu, ustanovení rozpisu KM ČAST k BT ČR 2016-2017. Turnaj
bude odehrán na 18-ti stolech.
Hraje se plastovými míčky Butterfly 40+G *** bílé barvy na stolech
Stiga modré barvy.

12. Soutěžní disciplíny:

Sobota 10.9.2016
I.
dvouhra dorostenců a dvouhra dorostenek
II.
čtyřhra dorostenců a čtyřhra dorostenek
III.
útěcha dorostenců a útěcha dorostenek
Neděle 11.9.2016
IV.
dvouhra nejmladších žáků a dvouhra nejmladších žákyň
V.
čtyřhra nejmladších žáků a čtyřhra nejmladších žákyň
VI.
útěcha nejmladších žáků a útěcha nejmladších žákyň

13. Podmínky účasti:

Platná registrace v registru ČAST, přihláška a prezence v rozpisem
stanovené době.

14. Rozhodčí:

Rozhodčí k jednotlivým zápasům určí vrchní rozhodčí nebo jeho
zástupci.

15. Časový pořad:

pátek 9.9.2016

18.00 – 19.00 hod. ubytování a prezence D
19.00 hod. losování dvouher soutěže D

sobota 10.9.2016

08.00 – 08.30 hod. pokračování prezence D
09.00 hod. slavnostní zahájení
09.15 hod. zahájení soutěží D
19.00 hod. předpoklad ukončení soutěží D
17.00 – 20.00 hod. ubytování a prezence NMŽ

neděle 11.9.2015

08.00 – 08.30 hod. pokračování prezence NMŽ
08:35 hod. losování dvouher NMŽ
09.00 hod. slavnostní zahájení
09.15 hod. zahájení soutěží NMŽ
16.00 hod. předpoklad ukončení soutěží NMŽ

Ubytovávání a prezence bude probíhat v pátek v klubovně herny
TTC ELIZZA Praha (Brandlova 1386/21, Praha 4), v sobotu a
v neděli ve sportovní hale Jižního Města.
Podrobný časový plán bude upraven s ohledem na počet
přihlášených.
16. Ceny:

Hráči umístění na 1. – 3. místě ve dvouhrách obdrží poháry a
diplomy. Hráči umístění na 1. – 3. místě ve čtyřhrách a soutěžích
útěchy na 1. – 2. místě obdrží medaile a diplomy.

Turnaje byly schváleny jako bodovací turnaje dorostu a nejmladšího žactva kategorie A*.

V Praze dne 31.8.2016
Zdeněk Šedivý
Ředitel turnaje

10% sleva pro účastníky turnaje
Na turnaji najdete náš stánek. Konkrétní věci Vám přivezeme, ale prosím Vás o jejich objednání
do čtvrtku 8.9.
Přes náš e-shop: www.vsenastolnitenis.cz
Telefonicky: 222 718 279
E-mailem: info@stenmarketing.cz
Neplatíte poštovné a navíc na všechny objednávky bude uplatněna sleva 10%, do poznámky
napište osobní odběr Elizza.
PRODEJNY VŠE NA STOLNÍ TENIS
Praha 8, Zenklova 215
Ostrava, 28. října 108
Olomouc, U Soutoku 1
Brno, Cejl 84a
Louny, Náměstí B. Rejta 2270

