Spôsob uchádzania sa o usporiadanie
M-SR jednotlivcov mládeže
O usporiadanie majstrovstiev Slovenska jednotlivcov mládeže v roku 2018 sa môže klub
uchádzať formou prihlášky, ktorá je uvedená v prílohe.
Podmienky pre pridelenie M-SR žiadateľovi:
-

-

Žiadateľ musí odovzdať prihlášku v termíne do 24. februára 2018. Prihlášky podané
po tomto termíne nebudú akceptované.
Na prihláške musia byť vyplnené všetky údaje. Neúplné žiadosti budú z procesu
posudzovania vylúčené.
Minimálny počet je 8 stolov s rozmermi aspoň 10 x 5 m. Odporúčajú sa samostatne
oddelené kurty (nie je nutnou podmienkou).
Žiadateľ je povinný zabezpečiť internetovú aktualizáciu informácií nasledovne:
streda - zoznam účastníkov
piatok - po vyžrebovaní dvojhier
sobota - po skončení základných skupín + vyžrebovanie štvorhier
po skončení všetkých štvrťfinále
nedeľa - po semifinálových zápasoch
po finálových zápasoch
Zabezpečenie "live streamingu" sa odporúča, nie je však nutnou podmienkou pre
udelenie MSR.
Pri stoloch musia byť rozhodcovia s platnou rozhodcovskou licenciou, rozhodovanie
pri stole rozhodcami bez licencie je neprípustné a bude sankcionované.
Organizátor musí zabezpečiť na náklady SSTZ teplý obed a balíček na cestu

Prihlášku treba poslať na sekretariát SSTZ poštou, alebo zoskenovanú e-mailom na sstz2@sstz.sk

Spôsob uchádzania sa o usporiadanie
M-SR družstiev žiactva
O usporiadanie majstrovstiev Slovenska družstiev žiactva v roku 2018 sa môže klub
uchádzať formou prihlášky, ktorá je uvedená v prílohe.
Podmienky pre pridelenie M-SR žiadateľovi:
-

Žiadateľ musí odovzdať prihlášku v termíne do 24. februára 2018. Prihlášky
podané po tomto termíne nebudú akceptované.
Na prihláške musia byť vyplnené všetky údaje. Neúplné žiadosti budú z procesu
posudzovania vylúčené.
Minimálny počet stolov je 4 s rozmermi aspoň 10 x 5 m. Odporúčajú sa samostatne
oddelené kurty.
Žiadateľ je povinný zabezpečiť internetovú aktualizáciu informácií nasledovne:
- vyžrebovanie
- výsledky po základných skupinách (jednotlivé zápasy v stretnutí aj s loptičkami)
- konečné výsledky
Zabezpečenie "live streamingu" sa odporúča, nie je však nutnou podmienkou pre
udelenie MSR.

-

Pri stoloch musia byť rozhodcovia s platnou rozhodcovskou licenciou, rozhodovanie
pri stole rozhodcami bez licencie je neprípustné a bude sankcionované.
Organizátor musí zabezpečiť na náklady SSTZ teplý obed a balíček na cestu

Prihlášku treba poslať na sekretariát SSTZ poštou, alebo zoskenovanú e-mailom na sstz2@sstz.sk

