O pohár Města Zruče nad Sázavou
Citroen cup
Bodovací turnaj mládeže ČR kategorie A
dorostu a staršího žactva
A) VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ
Pořadatel:
HB Ostrov z.s
hbostrov@seznam.cz
www.hbostrov.cz
Datum konání:
Sobota 14. 03. 2020
Neděle 15. 03. 2020:

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

Místo konání:
Sportovní hala Na Pohoří 575, Zruč nad Sázavou, 49°44'52.641"N, 15°5'50.518"E
Ředitelství turnaje:
Ředitel:
Hlavní pořadatel:
Vrchní rozhodčí:
Zástupce VR:
Zdravotní služba:

Miroslav Jinek
Petr Slavík
Tereza Jonášová
Jiří Fausek, Miroslav Henžel, Pavel Kafka
zabezpečena pořadatelem

Přihlášky:
Přihlášky se podávají na formuláři prostřednictvím centrálního registru ČAST na adrese:
https://registr.ping-pong.cz v menu KLUB/TURNAJE
Uzávěrka přihlášek: středa 11. 03. 2020.
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 Terezu Jonášovou, terezajonasova@post.cz,
tel.: 731 678 989.
Prezence:
Prezence účastníků dané kategorie probíhá v den konání turnaje od 7:15 do 8:00 hodin

Prezenci je možné provést i telefonicky u vrchní rozhodčí.
Vklady:
Vklady budou vybírány ve výši 300,- Kč na den a jednoho hráče/hráčku.
Losování:
Losování je veřejné a bude provedeno na základě došlých přihlášek ve sportovní hale. Turnaj kategorie A den před soutěží
v 19:00, turnaj kategorie B v den konání turnaje po ukončení prezence.
Ubytování:
•

Zámeček Ostrov ,Ostrov 1, Zruč nad Sázavou

tel : 731 644 162

•

Hotel Zruč, Náměstí Míru 594
www.hotelzruc.cz

tel : 739 055 111
e-mail :rezervace@hotelzruc.cz
kontaktní osoba : Alena Březinová

•

Akademie Stolního tenisu, Jihlavská 895 Havlíčkův Brod

e-mail : ceplova@agneshotel.cz

tel : 606 705 889 e-mail : hbostrov@seznam.cz

Občerstvení:
Zajištěno v místě konání turnaje ve sportovní hale
Informace:
Ředitel turnaje: Miroslav Jinek tel : 606 705 889
e-mail :m.jinek@seznam.cz
Hlavní pořadatel: Petr Slavík tel : 606 838 786
Vrchní rozhodčí: Tereza Jonášová tel. 731 678 989, e-mail: terezajonasova@post.cz
Od čtvrtka 12.3. 2020 používejte výhradně mobil!!!
B) TECHNICKÁ USTANOVENÍ
Předpis:
Hraje se podle Pravidel stolního tenisu, Soutěžního řádu stolního tenisu, ustanovení tohoto rozpisu a metodického rozpisu
KM ČAST k BTM ČR 2019/2020.
Stoly a míčky:
JOOLA PRIME 40 + bílé plast ***
20 stolů Butterfly v sále sportovní haly.
Systém soutěží :
dle rozpisů KM ČAST k BTM ČR 2019 -2020.
Online výsledky a konečné výsledky: http://www.tournamentsoftware.com/
Soutěžní disciplíny:
Dvouhra a čtyřhra daných věkových kategorií.
Podmínky účasti:
Platná registrace v registru ČAST, přihláška a prezence v rozpisem stanovené době. Dále dle rozpisu BTM ČR 2019/2020.
Časový pořad:
Pátek 13. 03. 2020:

19:00
19:00-20:00

losování turnaje kategorie A dorostu
prezence pro turnaj dorostu

Sobota 14. 03. 2020:

7:15 - 8:00
8:15
9:00
17:00-18:00
19:00

prezence pro turnaj dorostu
losování turnaje kategorie B dorostu
zahájení turnaje
prezence pro turnaj staršího žactva
losování turnaje kategorie A staršího žactva

Neděle 15. 03. 2020:

7:15 - 8:00
8:15
9:00

prezence pro turnaj staršího žactva
losování turnaje kategorie B staršího žactva
zahájení turnaje

Rozhodčí:
Rozhodčí k jednotlivým zápasům určuje vrchní rozhodčí nebo jeho zástupci z řad účastníků turnaje a z pořadatel
zajištěných rozhodčích.
Ceny:
Hráči umístění na 1. - 3. místě ve dvouhrách obdrží pohár, diplom a věcnou cenu.
Hráči umístění na 1. - 3. místě ve čtyřhrách a turnaji kategorie B obdrží medaili a diplom.
Hráči umístění na 1. - 2. místě v útěše obdrží medaili a diplom.

Turnaj mládeže byl schválen jako bodovací turnaj mladšího a nejmladšího žactva kategorie A*.
Tento rozpis byl schválený KM ČAST.

Miroslav Jinek
ředitel turnaje

