Ubytování:
Zajistí pořadatel na základě objednávky zaslané do 11.10.2021 na adresu
recepce@sksthavirov.cz , Cena ubytování v NTC Havířov 500,- Kč včetně
snídaně, nocleh v ubytovně SOU - internát 250 - 300,-Kč omezený počet míst,

pořádá

Velkou cenu města Havířova
hráčů kategorie U17 a U19
A. Všeobecná ustanovení

Úhrady nákladů:
Hráči startují na náklady oddílů, které je vysílají, nebo na náklady vlastní
Losování:
Losování je veřejné a bude provedeno na základě došlých přihlášek, a to U19
v pátek v 19.00 hod., Kategorie U17 v den konání turnaje po ukončení
prezence v klubovně SKST Baník Havířov.
Vklady:
Budou vybírány při prezentaci závodníků ve výši 300 ,- Kč za hráče.

Pořadatel: SKST Havířov, z.s.

Občerstvení:
Bude zajištěno po celou dobu konání turnaje v bufetu přímo v hale.

Datum konání : 16. - 17. října 2021

B. Technická ustanovení

Místo konání:
Národní tréninkové centrum Havířov, Opletalova 1293/8c, 736 01
Havířov - Šumbark

Soutěžní disciplíny :
Dvouhra U17 chlapců a dívek
Čtyřhra U17 chlapců a dívek
Útěcha U17 chlapců a dívek
Dvouhra U19 chlapců a dívek
Čtyřhra U19 chlapců a dívek
Útěcha U19 chlapců a dívek

Ředitelství turnaje:
Ředitel
Nikolas Endal - 603 722 478
Vrchní rozhodčí
Jiří Olbricht
- 734 362 845
Zástupce vrchního rozhodčího: dle nominace kr ČÁST
dle nominace kr ČAST

Systém soutěží:
Hraje se podle Pravidel stolního tenisu, Soutěžního řádu stolního
tenisu, ustanovení tohoto rozpisu a metodického pokynu KM ČAST 2021/21
Turnaj bude odehrán na 24 stolech.

Hlavní pořadatel
Martin Kaděrka - 728 098 070
Zdravotník zajištěn pro oba dny, zajišťuje SKST Havířov

Míčky:
Joola Prime bílé plast 40 mm ***

Přihlášky:
Přihlášky se podávají na formuláři prostřednictvím centrálního registru ČAST
na adrese: https://registr.ping-pong.cz v menu KLUB/TURNAJE.
Uzávěrka přihlášek nejpozději ve středu 13.Října 2021
Hráči a hráčky se přihlašují prostřednictvím správce svého mateřského klubu,
příp. prostřednictvím svého profilu v registru.

Podmínka účasti :
Turnaje se mohou zúčastnit pouze registrovaní hráči – občané ČR, včetně
hráčů, kteří se souhlasem ČÁST startují v zahraničí. Členství cizinců
v oddílech ČR neopravňuje k účasti na turnaji.
Rozhodčí u stolů:
Rozhodčí k jednotlivým zápasům určí vrchní rozhodčí

Prodej sportovního materiálů:
Na turnaji bude možnost zakoupení vybavení na stolní tenis.
Časový pořad:
Pátek 15.10. 2021
18.00 - 20.00
18.00 - 20.00

ubytování a prezence U19 v herně SKST
možnost tréninku v herně SKST

Sobota 16.10.2021
7.15 - 8.00
8.00
9.00
9.15

prezence U19
losování dvouher U19
slavnostní nástup
zahájení soutěží U19

Neděle 17.10.2021
7.15 - 8.00
8.00
9.00
9.15

prezence dvouhry U17
losování dvouher U17
slavnostní nástup
zahájení dvouher U17

Sportovní Klub Stolního Tenisu
Havířov
pořádá

Velkou cenu
Města Havířova

Ceny:
Hráči umístění na 1.-3.místě ve dvouhrách U17 a U19 obdrží Poháry a
medaile, pro hráče na 1. – 3.místě v soutěžích čtyřher poháry a medaile a pro
hráče na 1. – 2.místě v soutěži útěchy poháry nebo medaile.
Ostatní:
Turnaj byl schválen jako bodovací turnaj kategorie U17 a U19.
COVID 19:
Všichni účastníci turnaje jsou povinni dodržovat platná opatření
proti šíření Covid-19
Při vstupu bude všem změřena teplota. Všichni účastníci a návštěvníci turnaje
jsou povinni odevzdat vyplněné a podepsané čestné prohlášení o očkování,
testu nebo prodělané nemoc. V hale je povinnost nosit roušku nebo respirátor.
Na základě nepředvídatelného vývoje epidemiologické situace si SKST
Havířov vyhrazuje právo kdykoliv změnit rozpis BTM nebo propozice
jednotlivých akcí.

Nikolas Endal
předseda SKST Havířov

Bodovací turnaj kategorie U17
Bodovací turnaj kategorie U19

16. – 17. října 2021
www.sksthavirov.cz

