BRATISLAVSKÝ A TRNAVSKÝ KRAJSKÝ

S TO LNO TENI S O V Ý ZV Ä Z

Propozície
Majstrovstiev regiónu jednotlivcov (MRJ) mládeže BA/TT kraja 2015
Dátum vydania: 2.3.2015
Veková kategória: Mladšie

žiactvo a dorast

I. VŠEOBECNÉ USTANOVENIA
1. Usporiadateľ : VV BZST + poverený oddiel/klub STO Spoje Bratislava
Riaditeľ majstrovstiev Andrej Čajkovič
Hlavný rozhodca
Andrej Čajkovič
Zástupca hl. rozhodcu Juraj Sýkora
Organizačný pracovník Andrej Čajkovič/0944 200 612
2. Miesto a termín konania: 15.3.2015, ZŠ Biskupická 21, Bratislava, 821 06
3. Právo štartu:

Štartovať môžu len hráči vekovej kategórie mladšieho žiactva (ročník
2002 a mladší) a dorastu (ročník 1997 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.

3. Prihlášky :

najneskôr deň pred začiatkom RMJ do 18,00 hod. , e-mailom na
nasledovnú adresu:

stospoje@stospoje.sk alebo osobne vo formulári:
http://www.stospoje.sk/turnaje/majstrovstva-ba-ttregionu/registracia
Prihlášky musia obsahovať všetky náležitosti ako prihlášky na SPM. Vzor prihlášky je možné
stiahnuť zo stránky www.sstz.sk.
4. Žrebovanie :

pred začiatkom majstrovstiev po ukončení prezentácie

5. Náklady :

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

6. Informácie :

Pavol Červeň
- tel. 0903 818 899, e-mail: pavol.cerven@tebis.sk
Vít D o b i š, Závalie 6, 920 01 Hlohovec
- tel. 0907-663 809, e-mail: vit.dobis7@gmail.com

II. TECHNICKÉ USTANOVENIA
7. Predpis :

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

8. Súťaže :

dvojhry v každej kategórii.

9. Systém súťaží :

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

10. Loptičky :

3 *** loptičky dodá usporiadateľ

11. Právo štartu :

12. Vklady :

mladšie žiactvo

- ročník 2002 a mladší

dorast

- ročník 1997 a mladší

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

13. Podmienka účasti: platný registračný preukaz.
14. Časový rozpis :

7,30 – 8,30 prezentácia
8,30 - 9,00 žrebovanie
9,15 - otvorenie a začiatok súťaží
Hráči, ktorí nebudú do 8,30 prezentovaní, alebo
neupovedomia organizátora o meškaní, budú zo súťaže vyradení
a nebude možné ich opätovne zaradiť.

15. Námietky :

podávajú sa v zmysle Súboru predpisov.

16. Rozhodcovia :

rozhodcov k jednotlivým zápasom určí hlavný rozhodca.

17. Ceny:

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

19. Poistenie:

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

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

Pavol Č e r v e ň, v.r.
predseda KM BZST Bratislava

