II. Technická ustanovení:
I. Všeobecná ustanovení:
1. Pořadatel:
TJ Slavoj Praha, oddíl stolního tenisu
2. Termín konání:
11. – 12. září 2021
3. Místo konání:
Sportovní hale Jedenáctka VS, Praha 11, Chodov, Mírového hnutí 2385/3
4. Dopravní spojení:
Metro C - Chodov, autobusem č. 154, 197 do zastávky Brodského.
5. Ředitelství turnaje
Ředitel
Vrchní rozhodčí
Zást. vrchního rozhodčího

Martin Linert
Tomáš Malík
Václav Gromnica
Michal Linert, Martin Linert

6. Přihlášky
Přihlášky se podávají na formuláři, který bude od 1. 9. 2021 dostupný
prostřednictvím centrálního registru ČAST na adrese:
https://registr.ping-pong.cz v menu KLUB/TURNAJE. Uzávěrka přihlášek: 8. 9. 2021. Hráči a hráčky se přihlašují prostřednictvím správce svého mateřského klubu, příp. prostřednictvím svého profilu v registru. Doplňující informace budou poskytnuty na tel. 603 828 197 (Martin Linert).
7. Ubytování
Zajistí pořadatel na základě písemné objednávky došlé nejpozději do
1.9. 2021 na e-mail: linert@seznam.cz. Předpokládaná cena ubytování je 600 - 700,-Kč za osobu / noc.
8. Losování
Losování je veřejné a bude provedeno na základě došlých přihlášek, a
to den před soutěží v 19.00 hod. v místě konání turnaje.
9. Vklady
Vklady budou vybírány ve výši 300,- Kč za hráče, čímž hráč získává
právo startovat ve všech disciplínách příslušné kategorie.
10. Občerstvení
Nekuřácké občerstvení bude zajištěno v místě konání turnaje.
11. Informace
Na tel. 603 828 197 p. Martin Linert

12. Předpis
Hraje se podle Pravidel stolního tenisu, Soutěžního řádu stol. tenisu,
ustanovení tohoto rozpisu a metodického pokynu KM ČAST
2021/2022.
13. Stoly a míčky
Turnaj se hraje na 24 stolech zn. Joola - modré, míčky zn. Joola Prime
*** bílé.
14. Systém soutěží
Soutěže dvouher budou hrány ve 2 kategoriích dvoustupňovým systémem:
Turnaj kategorie A i B:
1.stupeň –- chlapci 12 skupin, dívky 6 skupin po 4 hráčích; postup 1. a
2. hráče ze skupiny.
2.stupeň - vylučovací systém (24 chlapců, 12 dívek).
Hráči, kteří nepostoupí do II.stupně dvouher budou zařazeni do soutěže útěchy.
Soutěže čtyřher jsou určeny jak pro hráče a hráčky turnaje kategorie
A, tak kategorie B. Soutěže útěchy a čtyřher budou hrány vylučovacím
systémem. Soutěže dvouher se hrají na tři vítězné sady z pěti, soutěže
čtyřher na dvě vítězné sady ze tří..
15. Podmínky účasti
Právo účasti v turnajích mají pouze řádně registrovaní hráči příslušné
věkové kategorie, a to 48 chlapců v turnaji A, 48 chlapců v turnaji B,
24 dívek v turnaji A a 24 dívek v turnaji B na základě kvalifikačních
kritérií – viz. Rozpis BTM ČR.
16. Rozhodčí u stolů
17. Námitky
Námitky se podávají řediteli turnaje dle SŘ.
18. Ceny
Závodníci na 1.-4. místě (v soutěži útěchy závodníci na 1.-2. místě) obdrží ceny a diplomy podle metodického pokynu KM ČAST.
19. Opatření proti šíření Covid-19
a) Všichni hráči, trenéři, doprovod jsou povinni si při příchodu do
haly vydezinfikovat ruce
b) Při vstupu do haly bude všem změřena teplota – z tohoto důvodu
není možná prezence po telefonu.
c) Při prezenci jsou všichni hráči povinni odevzdat vyplněné a pode
psané Čestné prohlášení o provedeném očkování, testu (Ag 72 hodin
před akcí, PCR 7 dní před akcí) nebo o prodělaném onemocnění Co
vid-19 v předchozích 180 dnech)
d) Mimo hrací prostor jsou všichni povinni nosit v hale roušku.

www.slavojpraha.cz
19. Soutěžní disciplíny
1. dvouhra chlapců U13
2. dvouhra dívek U13
3. čtyřhra chlapců U13
4. čtyřhra dívek U13
5. útěcha chlapců U13
6. útěcha dívek U13

7. dvouhra chlapců U19
8. dvouhra dívek U19
9. čtyřhra chlapců U19
10. čtyřhra dívek U19
11. útěcha chlapců U19
12. útěcha dívek U19

20. Časový pořad
Pátek 10. září 2021
18:00 - 21:00
Prezence a ubytování účastníků
Sobota 11. září 2021
7:15 – 8:00
Prezence účastníků soutěží U13
9:00
Zahájení soutěží dvouher U13
18:00 – 20.00
Prezence a ubytování účastníků
Neděle 12. září 2021
7:15 – 8:00
Prezence účastníků soutěží U19
9:00
Zahájení soutěží U19
21. Možnost tréninku
Hráči budou mít možnost trénovat v pátek od 18.00 do 20.00 hod. a
v sobotu po dohrání soutěží.
Na základě nepředvídatelného vývoje epidemiologické situace si KM ČAST
vyhrazuje právo kdykoliv změnit rozpis BTM ČR nebo propozice jednotlivých
akcí.
Turnaj byl schválen ČAST jako Bodovací turnaj mládeže ČR kategorie A*.
V Praze dne 25. .8. 2021
Karel Chyba v.r.
předseda TJ Slavoj Praha

Martin Linert v.r.
ředitel turnaje

10% sleva pro účastníky turnaje + dovoz zdarma
Na turnaji najdete náš stánek. Konkrétní věci Vám rádi přivezeme,
ale prosím Vás o jejich objednání do čtvrtku 9. 9. 2021.

Přes náš e-shop: www.vsenastolnitenis.cz
Telefonicky: 222 718 279
E-mailem: info@stenmarketing.cz
Neplatíte poštovné a navíc na všechny objednávky bude uplatněna sleva 10%. Do
poznámky napište Osobní odběr a název haly, kde si objednávku vyzvednete, popř.
zda v sobotu nebo v neděli.

PRODEJNY VŠE NA STOLNÍ TENIS
Praha 8, Zenklova 215 * Ostrava, 28. října 108 *
Olomouc, U Soutoku 1 * Brno, Cejl 88 * Louny, Náměstí Rejta 2301

Oddíl stolního tenisu

TJ SLAVOJ PRAHA
Vás zve na

STEN MARKETING
OPEN 2021
pořádaný jako

25. ročník turnaje mládeže ve stolním tenisu

MEMORIÁL IVANA CHALUPY
U13 (1. 1. 2009 a mladší)
U19 (1. 1. 2003 a mladší)

11. – 12. září 2021
Sportovní hala Jedenáctka VS
Mírového hnutí 2385/3, Praha 11

