Základné informácie k prihláške na usporiadanie SPM
Rozdelenie SPM
Rozdelenie SPM SR určuje VV SSTZ a to najneskôr do 15.8.2017 na základe písomných
prihlášok doručených na sekretariát SSTZ do 19.7.2017. Turnaje SPM SR sa rozdelia tak, aby sa vo
všetkých vekových kategóriách mládeže odohrali najneskôr do 30.4.2018. V každej vekovej kategórií
sa uskutočnia 4 turnaje. Pri rozdeľovaní turnajov jednotlivým organizátorom budú uprednostnení tí
žiadatelia, ktorí ponúknu usporiadanie turnaja pre chlapcov aj dievčatá na jednom mieste. Turnaje SPM
21 musia byť pre mužov a ženy na jednom mieste. Termíny jednotlivých turnajov príslušnej vekovej
kategórie nesmú kolidovať s inými turnajmi v rámci Slovenska. Všetky plánované turnaje SPM SR budú
uvedené v športovom kalendári SSTZ a zverejnené v spravodaji SSTZ.
Hracie podmienky:
Usporiadateľ je povinný zabezpečiť minimálne 10 stolov pre zorganizovanie SPM kategórie
DOR, SŽ, 8 stolov pre kategóriu MŽ , 7 stolov pre kategóriu NMŽ a do 21 rokov,6 stolov pre kategórie
DOR-ky, SŽ-ky, 5 stolov pre kategóriu MŽ-ky a 4 stoly pre kategóriu NMŽ-ky. Loptičky pre SPM si určí
usporiadateľ. Podmienkou je, že loptičky musia byť najvyššej kvality *** a musia byť schválené ITTF
(plastové).Usporiadateľ turnaja je povinný zabezpečiť pre žrebovanie potrebné rebríčky. Pri všetkých
stoloch musia byť počítadlá. Teplota v hracej miestnosti musí byť min. 18˚ C. Zatemnenie musí byť
bezchybné a osvetlenie podľa predpisov. Stoly: môžu byť max. troch značiek napr. Donic, Butterfly, s
tým že môže byť viacej typov stolov jednej značky. Na jednom turnaji môžu byť použité stoly dvoch
farieb. Hrací priestor: minimálne 10 x 5 m na jeden hrací priestor.
Účastníci – právo štartu, vekové kategórie:
Turnaje sú prístupné všetkým registrovaným hráčom príslušnej vekovej kategórie, pričom
všetky príslušné podklady na registráciu hráča musia byť doručené na sekretariát SSTZ najneskôr 3 dni
pred konaním podujatia, t.j. ak sa turnaj koná cez víkend (sobota, alebo nedeľa), najneskôr v stredu
musí byť hráč registrovaný na SSTZ a zapísaný do databázy registrovaných hráčov. V zmysle čl. 2.1.5.
registračného poriadku SSTZ platí táto povinnosť aj pre kategóriu najmladšieho žiactva.
Neregistrovaní hráči sa nemôžu turnajov SPM zúčastniť a to v žiadnej vekovej kategórii. Podmienkou
účasti je v termíne zaslaná prihláška na určeného usporiadateľa a to e-mailom. Usporiadateľ je povinný
e-mailovú prihlášku potvrdiť. Protesty na základe nepotvrdených prihlášok sú neopodstatnené. Ak sa
na turnaji nezúčastní riadne prihlásený hráč a neodhlási sa do začiatku žrebovania, je klub za ktorý bol
prihlásený povinný zaňho uhradiť vklad. Takisto, ak sa hráč neodprezentuje v stanovenom čase (do
8.30), je povinný uhradiť vklad a zo súťaže bude vyradený s výnimkou telefonického nahlásenia
meškania v nepredvídaných prípadoch a to najneskôr do 8.30. Dodatočné zaradenie hráča po začiatku
žrebovania nie je možné.
Vklady:
Výška vkladu pre dvojhru je 7,00 €.

Rozhodcovia:
Usporiadateľ je povinný zabezpečiť hlavného rozhodcu, ktorý absolvoval školenie hlavných
rozhodcov a zároveň je uvedený v aktuálnom zozname hlavných rozhodcov SSTZ. Rozhodcovia
ku všetkým stolom musia byť držiteľmi platnej rozhodcovskej licencie. Rozhodovanie pri stole
rozhodcami bez licencie je zakázané. Hlavný rozhodca je povinný skontrolovať na základe oficiálnej
databázy rozhodcov SSTZ, či rozhodcovia pri stoloch sú držiteľmi platnej rozhodcovskej licencie.
Zoznam rozhodcov, ktorí rozhodovali pri stoloch bude súčasťou výsledkovej listiny.

Odmeny:
Usporiadateľ je povinný odmeniť prvých troch hráčov a hráčky v súťažiach dvojhier pohármi v
nasledujúcich hodnotách.
Najmladší žiaci ......33 €
Mladší žiaci ...........40 €
Starší žiaci ............ 46 €
Dorastenci ............. 46 €
muži do 21 rokov....50 €

Najmladšie žiačky ..... 30 €
Mladšie žiačky.......... 36 €
Staršie žiačky ........... 43 €
Dorastenky ................43 €
ženy do 21 rokov .... 50 €

Občerstvenie:
Usporiadateľ je povinný zabezpečiť občerstvenie pre súťažiacich a to formou bufetu v budove
konania SPM. V bufete sa musí podávať min. jedno teplé jedlo a nápoje na občerstvenie. Túto povinnosť
organizátor nemá, ak je vo vzdialenosti do 50m od haly také zariadenie, kde je uvedené občerstvenie
dostupné a zariadenie je otvorené počas väčšiny doby trvania turnaja.
Nezabezpečenie občerstvenia sa trestá peňažnou pokutou 50 EUR. Zriadenie bufetu mimo budovy
konania SPM viac ako 50m od haly, alebo odkázanie účastníkov SPM na okolité stravovacie zariadenia
vzdialenejšie ako 50m sa považuje za nezabezpečenie občerstvenia a rovnako sa trestá peňažnou
pokutou 50 EUR.

Kompletný Rozpis súťaží SPM bude vydaný po schválení VV SSTZ.

