BRATISLAVSKÝ A TRNAVSKÝ KRAJSKÝ S T O L N O T E N I S O V Ý Z V Ä Z

PROPOZÍCIE
Majstrovstiev regiónu jednotlivcov (MRJ) mládeže BA/TT kraja 2016
Dátum vydania: 27.5.2016
Veková kategória: Najmladšie

I.

a staršie žiactvo

VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

1. Usporiadateľ : VV KSTZ Bratislava + Stolnotenisové centrum
Riaditeľ turnaja
Hlavný rozhodca
Zástupca hl. rozhodcu
Organizačný pracovník

Andrej Lipták, 0905 740 605
Radek Ivančo, 0905 676 257
Michal Bodík, 0902 397 722
Lucia Čolovičková, 0948 131 114

2. Miesto a termín konania:
11.6.2016 Národné stolnotenisové centrum, Bratislava Krasňany
3. Právo štartu: Štartovať môžu len hráči vekovej kategórie najmladšieho žiactva (ročník
2005 a mladší) a staršieho žiactva (ročník 2001 a mladší) BA a TT kraja
s platným registračným preukazom. Dolná veková hranica nie je
obmedzená, platí však, že v jednom hracom dni môže hráč štartovať
len v jednej kategórii. V doplnkových súťažiach majú hráči právo štartu iba
v tej vekovej kategórii do ktorej boli prihlásení v súťažiach dvojhier.
4. Prihlášky :

najneskôr deň pred začiatkom turnaja, 10.6.2015 do 18:00 hod. emailom
na adresu: prihlaska.na.turnaj@gmail.com
Prihlášky musia obsahovať všetky náležitosti ako prihlášky na SPM.
Prihlášky budú spätne potvrdzované, v prípade že nie volajte 0905 676 257.
Protesty na základe nepotvrdenej prihlášky nebudú prejednávané.

5. Žrebovanie : pred začiatkom majstrovstiev po ukončení prezentácie
6. Náklady :

hráči/ky štartujú na vlastné náklady, resp. na náklady svojich oddielov/klubov

7. Informácie :

II.

Radek Ivančo, tel. 0905 676 257 thpb76@gmail.com
Andrej Lipták, tel. 0905 740 605 andliptak@gmail.com
Vít Dobiš, tel. 0907 663 809 vit.dobis7@gmail.com

TECHNICKÉ USTANOVENIA

8. Predpis :

Hrá sa podľa SP, pravidiel stolného tenisu a týchto propozícií.

9. Súťaže :

Dvojhry v každej kategórii
Doplnkové súťaže: štvorhry a zmiešané štvorhry v každej kategórii

10. Systém súťaží :

Dvojhry:

1. kolo – skupinový systém
2. kolo – vylučovací systém
Jednotlivé zápasy sa hrajú na 3 vyhrané sety z 5-ich

Štvorhry a zmiešané štvorhry: vylučovací systém, hrá sa o 3. miesto
Jednotlivé zápasy sa hrajú na 2 vyhrané sety z 3-och
11. Loptičky :

plastové biele XUSHAOFA 40+ ***

12. Právo štartu :

Najmladšie žiactvo - ročník 2005 a mladší
Staršie žiactvo - ročník 2001 a mladší

13. Vklady :

4 €/pretekár. Štartovné spolu za účastníkov BA kraja uhradí
usporiadateľovi KSTZ Bratislava. Štartovné spolu za účastníkov TT
kraja uhradí usporiadateľovi KSTZ Trnava.

14. Podmienka účasti: platný registračný preukaz, alebo doklad totožnosti s fotografiou.
15. Časový rozpis :

7:30 – 8:30 prezentácia do hlavných súťaží dvojhier
8:30 – 9:00 žrebovanie
9:15 - otvorenie a začiatok súťaží
9:30 - 10:30 prezentácia do doplnkových súťaží štvojhier a zmiešaných
štvorhier
Hráči, ktorí nebudú do 8:30 odprezentovaní, alebo neupovedomia
organizátora o meškaní, budú zo súťaže vyradení a nebude možné ich
opätovne zaradiť.

16. Námietky :

podávajú sa v zmysle Súboru predpisov.

17. Rozhodcovia :

Hráči si rozhodujú sami, rozhodcov k jednotlivým zápasom určí hlavný
rozhodca z hráčov turnaja.

18. Ceny:

Hráči umiestnení na prvých troch miestach dostanú diplom a športový
pohár. O tretie miesto sa nehrá.

19. Stravovanie:

Bufet v objekte haly.

20. Poistenie:

turnaj nie je poistený, hráči štartujú na vlastnú zodpovednosť.
Usporiadateľ si vyhradzuje právo zmeny uvedeného rozpisu v rámci
platných predpisov.

21. Ocenenie:

víťazi krajských bodovacích turnajov podľa rebríčka súťaží BTM BA-TT
budú ocenení pohárom a diplomom pred začiatkom turnaja v
kategóriách: najmladší žiaci – Nikolas Kubala, najmladšie žiačky –
Dominika Wiltschková, starší žiaci – Benjamín Mikluščák a staršie
žiačky – Lucia Gašparíková.

22. Výsledky:

http://stolnotenisove-centrum4.webnode.sk/

Stanislav S l á d k o v i č, v.r.
predseda VV KSTZ Trnava

Emil S t e h l í k, v. r.
predseda KM KSTZ Trnava

Dr. Ján V a n i a k, v.r.
predseda VV BZST Bratislava

Andrej L i p t á k, v.r.
predseda KM BZST
Bratislava

