6. KRAJSKÝ BODOVACÍ TURNAJ MLÁDEŽE
LIBERECKÉHO KRAJE
Pořadatel:

TTC Hrádek nad Nisou z.s

Datum:

Sobota

19. 1. 2019

nejmladší žáci
mladší žáci

2008 a ml.
2006 a ml.

Neděle

20. 1. 2019

dorost

2001 a ml.

Kde:

starší žáci
2004 a ml.
Sokolovna Hrádek nad Nisou Legionářská 269 Hrádek nad Nisou 463 34

Ředitelství:

Vrchní rozhodčí:

Hl. pořadatel:

Martin Tacinec, tel. 736241426

Vklady:

50,- Kč za hráče

Míčky:

Xushaofa plast *** bílé

Soutěžní disciplíny:

Dvouhra. Při nízkém počtu účastníků může být zařazena soutěž čtyřher.

So - Jan Varcl st., Ne - Ivo Petříček

Nejmladší žáci a mladší žáci hrají své kategorie zvlášť.
Starší žáci a dorostenci hrají společně. Vyhodnocení proběhne zvlášť
Dívky hrají společně s chlapci. Vyhodnocení proběhne zvlášť.
Do pořadí chlapců se nezapočítávají dívky.
Systém:

Dvouhra se hraje kombinací systému skupinového a vylučovacího. Viz rozpis KM KSST LK.

Losování:

V den konání turnaje dle rozpisu Komise mládeže KSST LK.

Předpis:

Hraje se podle Pravidel stolního tenisu ČAST, Rozpisu Komise mládeže KSST LK, Soutěžního
řádu stolního tenisu a ustanovení tohoto předpisu.

Časový pořad:

Sobota :
Neděle :

Podmínky účasti:

11-12 hod

prezence

12.30 hod

zahájení turnaje

7.30 - 8.30 hod

prezence

9.00 hod

zahájení turnaje

Turnaje se mohou zúčastnit chlapci i dívky z oddílů z Libereckého kraje a pozvaní hráči z jiných
krajů splňující věkové podmínky. Tito mají povinnost se hlásit nejpozději 1 den předem a to na
tel.: 777 263 342, nebo na martinprotiva@seznam.cz. Soutěž nejmladšího žactva je uzavřená
pouze pro hráče z Libereckého kraje.

Ceny:

Nejlepší hráči v jednotlivých kategoriích získají ceny - poukázky na sportovní materiál (dodává
KSST LK), medaile a věcné ceny.

Občerstvení:

Drobné občerstvení zajistí pořadatel (káva, toasty, koláče, limo, párky …)

Ostatní:

POZOR NA SPRÁVNOU OBUV! SVĚTLÁ PODRÁŽKA - HALOVÉ OBUTÍ HRÁČŮ
Turnaj byl schválen KM KSST LK jako Krajský bodovací turnaj mládeže 2018/2019.

Sponzoři:

Výroba stuh – ELAS spol. s r.o. | KSM obrobna cz. | V.I.P.Hrádek n. N. s.r.o.
Partnerem krajských turnajů mládeže je firma STOTEN.cz

V Hrádku nad Nisou dne 8.1.2019

