26.ročník Medzinárodnej série turnajov
pre deti a mládež.
Dovoľujeme si Vás pozvať na tradičnú sériu turnajov pre deti a mládež, ktoré sa uskutočnia
v nasledovných mestách SR a ČR :

Ružomberok, Slovensko 12. - 13. augusta 2018
Havířov, Česká republika 15. - 16. augusta 2018
Hluk, Česká republika 18. - 19. augusta 2018
Pozývame všetkých mladých hráčov na prvé medzinárodné turnaje v sezóne, ktoré sa tento
rok opäť započítavajú do rebríčkov mládeže SR a ČR !
• Súťaže:
Družstvá chlapcov a dievčat. Družstvo je zložené z 3 hráčov vždy – mladší žiak (žiačka),
starší žiak (žiačka) a dorastenec (dorastenka). Minimálny počet hráčov v družstve sú dvaja
hráči (hráčky).
Dvojhry
Mladší žiaci, Starší žiaci, Dorastenci, Mladšie žiačky, Staršie žiačky, Dorastenky
Vekové kategórie pro sezónu 2018/2019:
Mladšie žiactvo nar. 1.1.2006 a mladší
Staršie žiactvo nar. 1.1.2004 a mladší
Dorastenci nar. 1.1.2001 a mladší
• Časový plán:
Prvý deň na každom turnaji budú sútaže jednotlivcov a druhý deň súťaže družstiev.
Začitok je každý hrací deň o 9 hod. Presnejší časový plán bude zaslaný účastníkom po
obdržaní prihlášok.

• Systém sútaží
Všetky súťaže sa hrajú dojstupňovým systémom. V prvom stupni skupiny po troch až päť
hráčoch. Druhý stupeň KO, kde posúpia najlepší dvaja zo skupín. Súťaže jednotlivcov
rozhodujú kvalifikovaní rozhodcovia. Štartovať je možné na všetkých turnajoch Satelitu , ale
aj na vybratých podľa rozhodnutia klubov.
• Štartovné v súťaží družstiev a jednotlivcov:
Vklad do sútaže družstiev je 24.- EURO. Vklad do sútaže jednotlivcov je 11.- Euro.
V prípade záväznej objednávky ponúka ŠKST Ružomberok zabezpečenie ubytovania
a stravy pre prihlásených v termíne do 30.júla 2018. Cena za pobyt je 39.- euro/os za turnaj
(1-x ubytovanie, 1-x celodenná strava R+O+V). Kapacita miest je obmedzená !
Prihlášky je treba zaslať do 8.augusta 2018 na e-mail: majabyrbk@gmail.com
ttsatellitetour@gmail.com,
• Hracie vybavenie:
Stoly: Buterflly CENTRFOLD 25 modré
Loptičky: Joola Flash 40+ (white)
• Ceny:
Hráči umiestnení na prvom až treťom mieste v kategórii, obdržia poháre a medaile
• Informácie:
Hluk - Zdeněk Botek, botek@guh.cz , +420 602 767 035
Havířov - Nikolas Endal, skst.banikhavirov@gmail.com , +420 603 722 478
Ružomberok – Marián Bystričan, majabyrbk@gmail.com , +421 918590224
• Adresy jednotlivých hál:
ŠKST Ružomberok
Ulica Poĺná 49
034 01 Ružomberok – Slovensko
www.skst.sk
Baník Havířov
Školní 1
736 01 Havířov –Šumbark – Česká republika
www.sksthavirov.cz
Spartak Hluk
Boršická 1313
687 25 Hluk
www.sporthluk.uh.cz



