ODDÍL STOLNÍHO TENISU
TJ JISKRA KAMENICKÝ ŠENOV

pořádá 2. ročník turnaje

VARHANY
Víkend stolního tenisu v našem městě.

Datum:

sobota 6.5.2017
6. krajský bodovací turnaj LK dorostu a staršího žactva
neděle 7.5.2017
7. krajský bodovací turnaj LK mladšího a nejmladšího žactva
pondělí 8.5.2017
Jarní turnaj stolního tenisu pro dospělé i děti
Místo:
Sportovní hala s velkou tribunou ZŠ Kamenický Šenov, parkování u školy.
Hraje se na 10 stolech plastovými míčky XuShaoFa ***, dle platných pravidel stolního
tenisu ČSST a SŘ.

Každý hráč hraje na vlastní nebezpečí!

sobota 6.5.2017

6. krajský bodovací turnaj LK dorostu a staršího žactva
Vklady:
Jednotný vklad 30,- Kč za hráče

Soutěžní disciplíny:
Dvouhra - dorost (1999 a ml.) a starší (2002 a ml.)
Dívky hrají společně s chlapci. Vyhodnocení proběhne zvlášť. Do pořadí chlapců se
nezapočítávají dívky.
Každý hráč může startovat pouze v jedné kategorii – resp. dorost + starší.

Systém:
Dvouhra se hraje kombinací systému skupinového a vylučovacího, čtyřhra a
útěcha se hraje systémem vylučovacím. Min. 4 hráči budou nasazeni – viz rozpis
Komise mládeže. Případné změny v systému mohou být provedeny podle počtu
prezentovaných hráčů.

Podmínky účasti:
Turnaje se mohou zúčastnit chlapci i dívky Libereckého kraje a pozvaní hráči z jiných krajů
splňující věkové podmínky.
Losování:
Bude provedeno v den konání turnaje po skončení prezence dle rozpisu Komise mládeže
KSST LK
Časový pořad:
8.00 – 8.45 hod.
8.45 – 9.00 hod.
9.00 hod.

Prezence
Losování
Zahájení turnaje

Ceny:
Nejlepší hráči v jednotlivých kategoriích získají medaili, diplom a věcnou cenu.
Turnaj byl schválen KVV SST Libereckého kraje jako krajský bodovací turnaj mládeže.

neděle 7.5.2017

7. krajský bodovací turnaj LK mladšího a nejmladšího žactva
Vklady:
Jednotný vklad 30,- Kč za hráče

Soutěžní disciplíny:
Dvouhra - mladší (2004 a ml.) a nejmladší (2006 a ml.)
Dívky hrají společně s chlapci. Vyhodnocení proběhne zvlášť. Do pořadí chlapců se
nezapočítávají dívky.
Každý hráč může startovat pouze v jedné kategorii – resp. mladší + nejmladší.

Systém:
Dvouhra se hraje kombinací systému skupinového a vylučovacího, čtyřhra a
útěcha se hraje systémem vylučovacím. Min. 4 hráči budou nasazeni – viz rozpis
Komise mládeže. Případné změny v systému mohou být provedeny podle počtu
prezentovaných hráčů.

Podmínky účasti:
Turnaje se mohou zúčastnit chlapci i dívky Libereckého kraje a pozvaní hráči z jiných krajů
splňující věkové podmínky.

Losování:
Bude provedeno v den konání turnaje po skončení prezence dle rozpisu Komise mládeže
KSST LK
Časový pořad:
8.00 – 8.45 hod.
8.45 – 9.00 hod.
9.00 hod.

Prezence
Losování
Zahájení turnaje

Ceny:
Nejlepší hráči v jednotlivých kategoriích získají medaili, diplom a věcnou cenu.
Turnaj byl schválen KVV SST Libereckého kraje jako krajský bodovací turnaj mládeže.

pondělí

8.5.2017

Jarní turnaj stolního tenisu pro dospělé i děti
Kategorie:
Jednotlivci do Divize a pozvaní hráči, ženy bez omezení

Soutěže:
Dvouhra mužů i žen ( skupina na 3 vítězné sety – dále 3× pavouk ), čtyřhra mužů i žen ( dle
účasti a zájmu )
1.skupina … Divize ÷ KP2
2.skupina … OP
3.skupina … útěcha
Nasazení hráčů dle aktuálních výsledků v jednotlivých soutěžích. Hráč z jiných okresů bude
nasazen dle organizátorů.
Rozdělení následných pavouků po základních skupinách nebude známo dopředu.
Kategorie mládeže a dětí bude vyhlášena jako samostatná.

Ceny:
Hráči na prvních třech místech obdrží věcné ceny a to i včetně útěchy.

Prezentace:
emailem na pkorp@seznam.cz nebo tony09@seznam.cz případně v místě konání turnaje
08,15 ÷ 08,45 hodin

Zahájení soutěže:
09,00 hodin

Startovné:
dospělí 80,- kč, děti 30,-kč

Občerstvení po dobu konání akce Varhany:
zajišťují pořadatelé ( tradiční guláš, párek v rohlíku, nealko i malé alko, sladkosti a jiné )
Kontakt:
Petr Korp 732 605 903, Antonín Hanus 733 619 531

TENTO TURNAJ JE POŘÁDÁN ZA SPOLUÚČASTI MĚSTA KAMENICKÝ ŠENOV.

Sponzoři:
ČESKÁ SPOŘITELNA

PRECIOSA LUSTRY a.s.

Těšíme se srdečně na vaší účast.
Sportu zdar!

