Okresní bodovací turnaj mládeže Vysočany 2021

Všeobecná ustanovení:
1.Pořádající:

TJ Vysočany

2.Datum:

21.11.2021

3. Místo :

Kulturní dům Vysočany

4.Ředitel turnaje:

Miloš Zouhar – 728 267 034

5.Rozhodčí:

Tomáš Harna- Licence “B” – 776 392 805

6.Zdravotník:

Zajistí pořadatel

7.Startovné:

50 Kč za hráče

8.Informace:

Ondřej Zouhar – 775 633 971

9.Losování:

Veřejné, po skončení prezentace,dle žebříčku mládeže RSSTB

10.Občerstvení:

Zajištěno pořadateli

Technická ustanovení:

1.Předpis:

Hraje se podle pravidel stolního tenisu, soutěžního řádu stolního
tenisu a podle ustanovení rozpisu OBTM na sezonu 2021-2022.
U11 -dvouhra nejmladšího žactva ročník 1.1.2011 a mladší ( chlapci a dívky dohromady)

2.Kategorie:

U13
-dvouhramladšího
mladšího
žactva
ročník
1.1.2009
a mladší
(chlapci
dívky dohromady)
U13 -dvouhra
žactva
ročník
1.1.2009
a mladší
(chlapci
a dívkyadohromady)
U15
-dvouhra
staršího
žactva
ročník
1.1.2007
a
mladší
(chlapci
a
dívky
dohromady)
U15 -dvouhra staršího žactva ročník 1.1.2007 a mladší (chlapci a dívky dohromady)
U17,19 -dvouhra dorostu ročník 1.1.2003 a mladší (chlapci a dívky dohromady)
U17,19 -dvouhra dorostu ročník 1.1.2003 a mladší (chlapci a dívky dohromady)
6výkonnostních divizí 1-5divize po 8mi účastnících,poslední 6divize zbytek. Systém bude
upřesněn na místě dle skutečného počtu účastníků
1.stupeň v rámci divizí:2 čtyřčlenné skupiny

3.Systém:

2.stupeň:první dva ze skupin prvního stupně o vítězství v divizi, třetí a čtvrtí ze skupin o záchranu
v divizi
Do 2.stupně se započítává vzájemný zápas z 1.stupně v rámci divizí se hraje na tři vítězné
sety.

4.Časovýpořad:

1část:
7,30-8,00 – prezentace
8,00-8,30-Losování soutěží
8,45 - nástup a zahájení soutěží

5.Stoly:

Hraje se na 7 stolech, míčky Joola***(PLAST).

6.Rozhodčí:

Rozhodčí k jednotlivým zápasům určuje vrchní rozhodčí.

7.Ceny:

Hráčina1.-3.místě v každé divizi obdrží ceny dle rozpisu

8.Námitky:

Dle soutěžního řádu.

9.Přihlášky:

Do pátku 19.11.2021 na email: harna.tomas@gmail.com
Pořadatel si vyhrazuje právo na změnu těchto propozic.
Výsledky turnaje budou zahrnuty do okresního bodování v jednotlivých kategoriích.

10.Ostatní:

Turnaje se mohou zúčastnit všichni hráči a hráčky splňující věkové kritérium na danou
věkovou kategorii a registrovaní v ČAST na sezónu 2021-22. Účast hráčů z oddílů mimo
RSST Blansko a hráčů, kteří nejsou registrovaní v ČAST podléhá schválení ředitelem
turnaje.

Opatření ke Covid-19: www.rsttblansko.cz, složka dokumenty/Pravidla pro konání
soutěží ve stolním tenisu.Každý účastník je povinen odevzdat ČESTNÉ
PROHLÁŠENÍ O BEZINFEKČNOSTI NA SPORTOVNÍ AKCI- viz.www.rsstblansko.cz,
složka dokumenty.

Jestliže účastník (trenér, doprovod, organizátor nebo
divák) tento dokument neodevzdá, nemůže být
vpuštěn do prostoru, kde se koná OBTM!!!!!!!!!!!!!

