
Oddíl stolního tenisu TJ Bižuterie 
Pořádá 

6.krajský bodovací turnaj Libereckého kraje všech kategorií 

 Pořadatel:  oddíl stolního tenisu TJ Bižuterie 

 Datum:  Neděle 23. ledna 2022 

Místo:   Sportovní gymnázium Dr.Randy 4096/13 Jablonec nad Nisou 466 01 

Ředitelství:  Ředitel  Petr Sudek 

   Hl. rozhodčí Jakub Vrabec 

Vklady:   Jednotný vklad 100,- Kč za hráče 

Soutěžní Disciplíny: Dvouhra. Dívky hrají společně s chlapci. Všechny věkové kategorie 
dohromady. (U11,U13,U15,U17,U19) 

Předpis: Hraje se podle Pravidel stolního tenisu, Soutěžního řádu stolního tenisu a 
jeho platných doplňků, Rozpisu KBT LK 2021/2022 a ustanovení tohoto 
předpisu Hraje se míčky Joola Prime palst 40+ bílé*** hraje se na 9 stolech. 

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

Přihlášky: Turnaje se můžou zúčastnit chlapci a dívky z oddílu Libereckého kraje ročník 
narození 2003 a mladší. Přihlášky se provádí prostřednictvím registru ČÁST 

 https://registr.ping-pong.cz/htm/auth/klub/turnaje/do čtvrtka 20.1.2022 do 
16.oo hodin. 

 Neregistrovaní hráčky a hráči z jiných krajů se mohou přihlásit 
prostřednictvím emailu: petr.sudek@volny.cz a v kopii 
martinprotiva@seznam.cz do výše uvedeného termínu. Do výše uvedeného 
termínu se podávají žádosti na zařazení hráče do vyšší Divize.  

Losování: Rozdělení do jednotlivých Divizí bude provedeno v pátek 21.1.2022 a 
rozesláno. 

Časový pořad: turnaj bude pravděpodobně rozdělen do dvou částí dopolední 7.45-8.30 
registrace začátek turnaje 9.oo. Pro Divize A,B,C a zbytek divizí registrace            
13.15 -13.45 začátek  druhé části turnaje 14.oo. Bude upřesněno. 

Ceny: Hráči na 1-5 místě v každé Divizi obdrží pohár, medaili a věcnou cenu. 

Občerstvení:  Drobné občerstvení zajistí pořadatel v místě konání turnaje 

Hygienická opatření: Každý účastník musí předložit čestné prohlášení. Dále dle aktuálně platných 
opatření – děti do 12 let pouze prohlášení. Děti 12 – 18 let doložit očkování, 
prodělaný Covid nebo PCR test max. 7 dnů starý. Dospělí vstup pouze 
s platným očkováním nebo doložení prodělání Covid 19. Bude upřesněno dle 
aktuálních pravidel. 

Turnaj byl schválen KVV SST Libereckého kraje jako krajský bodovací turnaj mládeže. Sponzorem KBT 
je firma STOTEN.cz. 

    Za TJ Bižuterie Jablonec n/N Petr Sudek 
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