Ubytování:
Zajistí pořadatel na základě písemné objednávky došlé nejpozději do čtvrtka
11.11. 2021 na e-mail: olinakaucka@seznam.cz
Cena ubytování se snídaní je 600,-Kč za osobu /noc. Kapacita ubytovaní v
SC Řepy je omezená.

pořádá

Velkou cenu
Sportovního centra Řepy
ve stolním tenise
hráčů kategorie U17 a U19
A. Všeobecná ustanovení
Pořadatel: SF SKK EL Niňo Praha
Datum konání : 20. - 21. listopadu 2021
Místo konání:
Sportovní Centrum Řepy, Na Chobotě 1420/16, Praha 17 - Řepy,163 00
www.sc-repy.cz
Ředitelství turnaje:
ředitel
Zbyněk Špaček
vrchní rozhodčí
Lukáš Kotlorz – 601 315 331
zástupce vrchního rozhodčího dle nominace KR ČAST
dle nominace KR ČAST
hlavní pořadatel
zdravotnická služba

Olga Kaucká – 731 652 993
zajišťuje na oba dny SF SKK El Niňo Praha

Přihlášky:
Přihlášky se podávají na formuláři prostřednictvím centrálního registru ČAST na
adrese: https://registr.ping-pong.cz v menu KLUB/TURNAJE.
Uzávěrka přihlášek nejpozději v pondělí 15.11. 2021
Hráči a hráčky se přihlašují prostřednictvím správce svého mateřského klubu, příp.
prostřednictvím svého profilu v registru.
Odhlášky z turnaje po uzavření přihlášek zasílejte na mladez@ping-pong.cz,
tel. kontakt Martin Linert 603 828 197.

Losování:
Losování je veřejné a bude provedeno na základě došlých přihlášek, a to den před
soutěží v 19.00 hod. v místě konání turnaje
Vklady:
Vklady budou vybírány ve výši 300,- Kč za hráče, čímž hráč získává právo startovat
ve všech disciplínách příslušné kategorie.
Občerstvení:
Bude zajištěno po celou dobu konání turnaje v bufetu přímo v hale.
Možnost objednání obědů v ceně 120,-Kč na základě písemné objednávky do
čtvrtka 11.11. 2021 na e-mail: olinakaucka@seznam.cz
B. Technická ustanovení
Soutěžní disciplíny:
1. dvouhra chlapců U19
2. dvouhra dívek U19
3. čtyřhra chlapců U19
4. čtyřhra dívek U19
5. útěcha chlapců U19
6. útěcha dívek U19

7. dvouhra chlapců U17
8. dvouhra dívek U17
9. čtyřhra chlapců U17
10. čtyřhra dívek U17
11. útěcha chlapců U17
12. útěcha dívek U17

Systém soutěží:
Hraje se podle Pravidel stolního tenisu, Soutěžního řádu stol. tenisu, ustanovení
tohoto rozpisu a metodického pokynu KM ČAST 2021/2022. Turnaj bude odehrán
na 23 stolech.
Míčky:
Joola Prime bílé plast 40mm ***
Podmínky účasti:
Turnaje se mohou zúčastnit pouze registrovaní hráči – občané ČR, včetně hráčů,
kteří se souhlasem ČAST startují v zahraničí. Členství cizinců v oddílech
neopravňuje k účasti na turnaji.
Rozhodčí u stolů

Rozhodčí k jednotlivým utkáním určí vrchní rozhodčí
Časový pořad:
Pátek 19.listopadu 2021
18.00 – 20.00 Prezence a ubytování účastníků U19
Sobota 20.listopadu 2021
7.15 – 8.00 prezence účastníků soutěží U19
8.00 losování dvouher U19
9.00 slavnostní zahájení
9.15 zahájení soutěží U19
18.00 – 19.30 Prezence a ubytování účastníků U17
Neděle 21.listopadu 2021
7.15 – 8.00 prezence účastníků soutěží U17
8.00 losování dvouher U17
9.00 slavnostní zahájení
9.15 zahájení soutěží U17
Ceny:
Hráči umístění na 1.-4.místě (v soutěži útěchy hráči na 1.-2.místě) obdrží ceny a
diplomy podle metodického pokynu KM ČAST.
Ostatní:
Turnaj byl schválen jako Bodovací turnaj mládeže kategorie A*
Covid-19:
Všichni účastníci turnaje jsou povinni dodržovat platná opatření Covid-19.
Při vstupu do haly bude všem změřena teplota. Všichni účastníci a návštěvníci
turnaje jsou povinni odevzdat vyplněné a pode psané Čestné prohlášení o
očkování, testu nebo o prodělaném onemocnění Covid-19. Mimo hrací prostor jsou
všichni povinni nosit v hale roušku nebo respirátor. Na základě nepředvídatelného
vývoje epidemiologické situace si KM ČAST vyhrazuje právo kdykoliv změnit rozpis
BTM ČR nebo propozice jednotlivých akcí.
Upozornění:
V pátek nebude možnost trénovat, v hale bude probíhat jiná sportovní akce.

Petr Kaucký
SF SKK EL Niňo Praha

pořádá

Velkou cenu
Sportovního centra Řepy
Bodovací turnaj kategorie U17
Bodovací turnaj kategorie U19

20. – 21. listopadu 2021

