Propozície
25.ročníka medzinárodného
satelitného turnaja v stolnom tenise
Všeobecné ustanovenia
Usporiadateľ:

ŠKST Topoľčany

Dátum:

13. – 14. augusta 2017 (ne-po)

Miesto:

Športová hala (hádzanárska v meste), Bernolákova ulica

Riadit. turnaja:

Riaditeľ........................ Milan Grman
Hlavný rozhodca…...... Matúš Bajzík

Prihlášky:

e-mailom do 10. augusta 2017 na adresu: matus.bajzik@gmail.com
Prihláška je platná až po spätnom potvrdení!
Do prihlášky treba uviesť rok nar. hráčov, klubovú príslušnosť a v ktorej
kategórií budú hráči hrať v družstvách a vo dvojhre.

Webová stránka:

www.kstznitra.sk

Vklady:

10 EUR pre jednotlivcov, 21 EUR pre družstvo

Stravovanie:

Formou bufetu v mieste konania turnaja.

Ubytovanie:

Organizátor nezabezpečuje!

Technické ustanovenia:
Predpis:

Hrá sa podľa pravidiel stolného tenisu, Súťažného poriadku, ustanovení tohoto turnaja
a Súťažného poriadku Satelitu.

Súťaže:

1. dvojhra mladších žiakov
2. dvojhra mladších žiačok

3. dvojhra starších žiakov
4. dvojhra starších žiačok

5. dvojhra dorastencov
6. dvojhra dorasteniek

A. družstvá chlapcov (mladší žiak, starší žiak, dorastenec)
B. družstvá dievčat (mladšia žiačka, staršia žiačka, dorastenka)
Kategórie:

mladšie žiactvo - narodení 1. januára 2005 a mladší
staršie žiactvo - narodení 1. januára 2003 a mladší
dorast
- narodení 1. januára 2000 a mladší

Systém:

Jednotlivci aj družstvá: 1. stupeň - skupinový, 2. stupeň – vyraďovací.
Do 2. stupňa postupujú vždy prví dvaja zo skupín.
V súťaži družstiev sa hrajú 3 zápasy (2:1, 3:0), vždy hráči vo svojej vekovej kategórií.
Všetky zápasy sa hrajú na tri víťazné sety z piatich.

Čas. rozpis:

13.8.2017 - súťaže jednotlivcov
08:00 hod. - skupiny ml. žiactva, prezentácia 7:00 – 7:30
cca 10:30 hod. - skupiny st. žiactva, prezentácia 9:30 – 10:00
cca 13:00 hod. - skupiny dorastu, prezentácia 12:00 – 12:30
cca 15:30 hod. – 2. stupeň všetkých kategórií
14.8.2017 - súťaže družstiev od 08:30 hod., prezentácia 7:30 – 8:00

Rozhodcovia: V dvojhre kvalifikovaní, delegovaní organizátorom. V družstvách z radov hráčov.
Záujemcovia o rozhodovanie sa môžu prihlásiť na: matus.bajzik@gmail.com
Loptičky:

Joola Flash biele.

Ceny:

Za 1. až 3. miesto - v dvojhre športové poháre, v družstvách poháre a medaily.

Sťažnosti:

Podľa súťažného poriadku.
Usporiadateľ si vyhradzuje právo zmeny uvedeného rozpisu !!!
Milan Grman, riaditeľ turnaja

