36. ročník

Turnaje přátelství
Bodovací turnaj mládeže ČR ve stolním tenisu - kategorie A* U15 a U13
A) VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ
Pořadatel:
Sport Hluk, příspěvková organizace
Termín:
Sobota 19. 3. 2022:
Neděle 20. 3. 2022:

U15
U13

Místo:
Sportovní hala, Boršická 1313, 687 25 Hluk
https://www.sporthluk.cz
Ředitelství turnaje:
Ředitel:
Vrchní rozhodčí:
Zástupci VR:
Hlavní pořadatel:
Zdravotník:

Karel Bojko
Mgr. Lenka Karasová
Mgr. Vladislava Michalčíková, František Mikulecký, Miroslav Juřík, Dagmar Koušová
Karel Bojko
MUDr. Roman Kouša

Přihlášky:
Přihlášky se podávají na formuláři prostřednictvím centrálního registru ČAST na adrese:
https://registr.ping-pong.cz v menu KLUB/TURNAJE
Uzávěrka přihlášek je do 14. 3. 2022.
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 Libor Svoboda
608 332 182.
Vklady:
Vklady budou vybírány ve výši 300,- Kč na den a jednoho hráče/hráčku.
Prezence:
Prezence účastníků dané kategorie probíhá den předem od 18:00 do 19:00 a v den konání turnaje od 7:15 do 8:00.
Losování:
Losování je veřejné a bude provedeno na základě došlých přihlášek v místě konání turnaje, a to den před soutěží
v 19:00.
Informace:
Mgr. Lenka Karasová (vrchní rozhodčí), tel. 737 457 849, e-mail: karasova@gys.cz
Ubytování:
Sportovní hala
Penzion na pizzerii
Penzion Rozkvět
Hotel Savary
Penzion Na Pekárně
Hotel Rozkvět

Hluk
Hluk
Dolní Němčí (5 km)
Nivnice (10 km)
Kunovice (9 km)
Veselí nad Moravou (15 km)

Občerstvení:
Restaurace v místě konání turnaje.

sporthluk@uh.cz
penzionhluk@gmail.com
penzion@dolni-nemci.cz
savary@savary.cz
banyjaroslav@seznam.cz
recepceveselan@seznam.cz

tel. 776 833 339
tel. 778 081 988
tel. 602 338 746
tel. 572 693 433
tel. 608 828 987
tel. 518 322 490

B) TECHNICKÁ USTANOVENÍ
Předpis soutěže:
Hraje se podle Pravidel stolního tenisu, Soutěžního řádu stolního tenisu, ustanovení tohoto rozpisu a metodického
pokynu KM ČAST k BTM ČR 2021/2022.
Hraje se na 16 stolech Butterfly ve velkém sále sportovní haly a na 6 stolech Butterfly v herně stolního tenisu v 1. patře
sportovní haly.
Hraje se míčky zn. Joola Prime bílé plast 40 mm ***.
Systém soutěží:
Soutěže dvouher budou hrány ve 2 kategoriích (chlapci a dívky U13 a chlapci a dívky U15) 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 2. stupně dvouher budou zařazeni do soutěže útěchy.
Soutěže čtyřher jsou určeny pro hráče a hráčky turnaje kategorie A a B.
Soutěže útěchy a čtyřher budou hrány vylučovacím systémem.
Soutěže dvouher se hrají na tři vítězné sady z pěti.
Čtyřhry na dvě vítězné sady ze tří.
Online výsledky turnaje naleznete na stránkách: https://www.tournamentsoftware.com
Podmínky účasti:
Turnaje se mohou zúčastnit pouze 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.
Rozhodčí:
Rozhodčí k jednotlivým zápasům ke stolům určuje hlavní rozhodčí, jeho zástupce, nebo jimi pověřený řídící turnaje z
řad účastníků turnaje.
Časový pořad:
Pátek 18. 3. 2022
Sobota 19. 3. 2022
Neděle 20. 3. 2022

18:00 – 19:00
7:15 – 8:00
9:00
18:00 – 19:00
7:15 – 8:00
9:00

prezence U15 (není možnost tréninku)
prezence U15
nástup a zahájení soutěží U15
prezence U13 (není možnost tréninku)
prezence U13
nástup a zahájení soutěží U13

Ceny:
Hráči umístění na 1. - 4. místě (v soutěži útěchy hráči na 1. - 2. místě) obdrží ceny a diplomy podle metodického
pokynu KM ČAST.
Opatření proti šíření COVID–19:
Všichni účastníci turnaje jsou povinni dodržovat platná opatření proti šíření nemoci 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 KM ČAST vyhrazuje právo kdykoliv změnit rozpis
BTM ČR nebo propozice jednotlivých akcí.
Turnaj byl schválen ČAST jako Bodovací turnaj mládeže ČR kategorie A*.

Karel Bojko
ředitel a hlavní pořadatel turnaje

