TJ NERATOVICE
oddíl stolního tenisu

pořádá

Velkou cenu
Neratovic
Bodovací turnaj mládeže ve stolním tenisu
kategorie A* dorostu
a
staršího žactva
ve dnech 18.3.-19.3.2017

A. Všeobecná ustanovení
1. Pořadatel:

TJ Neratovice – oddíl stolního tenisu

2. Datum uspořádání:

sobota 18.3. 2017
neděle 19.3. 2017

3. Místo:

Sportovní hala TJ Neratovice – ulice Kapitána Jaroše 233

4. Ředitelství soutěže:

ředitel turnaje
vrchní rozhodčí
zástupce VR
hlavní pořadatel
hospodář turnaje

Tomáš Beneš
Jiří Fausek
Tereza Hovorková, Josef Vítek,
Miroslav Panský, Ondřej Kalista
Jaroslav Glogar
Jaroslav Glogar

5. Přihlášky:

Jmenovité přihlášky do dvouher zašlou oddíly do středy
15.3.2017 do 20 hodin zásadně na http://prihlasovani.sjmpinec.cz/ Pokud přihláška dojde v pořádku, bude vám zpět
potvrzeno její přijetí.

6. Vklady:

Budou vybírány při prezentaci ve výši 200 Kč za hráče (dorost a
starší žactvo), čímž hráč získává právo startovat ve všech
disciplínách příslušné kategorie. Pokud přihláška přijde po
termínu, bude vybíráno startovné ve výši 250 Kč.

7. Losování:

Dorost - v pátek 17.3.2017 v 19:00 hodin v hale,
starší žactvo - v sobotu 18.3.2017 v 19:00 hodin v hale.

8. Ubytování:

Zajistí pořadatel, je možné v restauraci http://restaurantcylindr.cz/. Připraveno je 44 lůžek.
pokoje I. kategorie (3 x 3 lůžkový, 1 x 2 lůžkový)
1 osoba 600 Kč/noc
2 osoby 1000 Kč/noc
3 osoby 1300 Kč/noc
pokoje II. kategorie (4 lůžkové)
1 osoba 500 Kč/noc
2 osoby 800 Kč/noc
3 osoby 1100 Kč/noc
4 osoby 1400 Kč/noc
Možnost zajištění snídaně. Objednávky pro zajištění ubytování
zasílejte nejpozději do středy 15.3.2017 do 20 hodin na adresu
tomasbenes24@gmail.com. V objednávce prosím uveďte jméno
a příjmení, oddíl a telefon.

9. Občerstvení:

Domácí oddíl si dovoluje oznámit, že v restauraci Cylindr bude
v pátek večer připraveno malé pohoštění pro doprovod
účastníků turnaje.
Pořádající oddíl zajistí občerstvení přímo ve Sportovní hale.

10. Úhrada nákladů:

Účastníci startují na náklady svých oddílů nebo vlastní.

11. Informace:

Jaroslav Glogar - 602 117 106
Tomáš Beneš - 737 213 032

B. Technická ustanovení

12. Předpis:

Hraje se podle platných Pravidel stolního tenisu, Soutěžního
řádu stolního tenisu, tohoto rozpisu a metodického pokynu KM
ČAST

13. Stoly a míčky:

Turnaj se hraje na 18 - 20 stolech, plastové míčky Hanno.

14. Soutěžní disciplíny:

sobota 18.3.2017
dvouhra dorostenců (A,B)
dvouhra dorostenek (A,B)
čtyřhra dorostenců
čtyřhra dorostenek
útěcha dorostenců (A)
útěcha dorostenek (A)

15. Systém soutěží:

Dle rozpisu BTM ČR 2016 - 2017

16. Podmínky účasti:

Turnaje se mohou zúčastnit hráči z ČR, kteří jsou registrováni.

17. Námitky:

Námitky se podávají vrchnímu rozhodčímu dle SŘ.

18. Ceny:

Pořadatel zajistí pro hráče na 1. – 3. místě v soutěžích dvouher
poháry a diplomy, pro hráče na 1. – 3. místě v soutěžích
čtyřher medaile a diplomy a pro hráče na 1. – 2. místě v soutěži
útěchy a na 1. – 3. místě v soutěži finále B medaile a diplomy.
Vyhlašovacího ceremoniálu jsou povinni zúčastnit se hráči
soutěže dvouher. Hráči soutěže čtyřher a útěchy budou
dekorováni dříve, bez slavnostního vyhlašovacího ceremoniálu,
ale jen v případě, pokud o to požádají.

neděle 19.3. 2017
dvouhra starších žáků (A,B)
dvouhra starších žákyň (A,B)
čtyřhra starších žáků
čtyřhra starších žákyň
útěcha starších žáků (A)
útěcha starších žákyň (A)

19. Časový pořad:

pátek 17.3.2017
18,00 – 20,00 ubytování, posezení s občerstvením v restauraci
Cylindr pro doprovod účastníků turnaje
sobota 18.3.2017
7,30 – 8,30
prezentace dorostu
9,00
nástup a zahájení soutěží dorostu
neděle 19.3.2017
7,30 – 8,30 prezentace staršího žactva
9,00
nástup a zahájení soutěží staršího žactva

Turnaj byl schválen ČAST jako turnaj mládeže ČR kategorie A*dorostu a staršího
žactva
Tento rozpis byl schválen KM ČAST dne 26.2.2017.
Ing. Tomáš Beneš
předseda oddílu stolního tenisu TJ Neratovice

