VELKÁ CENA LIBERCE
Bodovací turnaj mládeže ČR mladšího a nejmladšího žactva
A) VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ
Pořadatel:

Sportovní klub stolního tenisu Liberec, z.s.

Datum konání:

sobota 5. 1. 2019

mladší žactvo (2006 a mladší)

neděle 6. 1. 2019

nejmladší žactvo (2008 a mladší)

Místo konání:

Home Credit Aréna, HALA MÍČOVÝCH SPORTŮ (vedle hokejové haly),
Jeronýmova 570/22, Liberec.

Ředitelství soutěže: Ředitel:

Přihlášky:

Ivo Petříček

Vrchní rozhodčí:

Jiří Fausek

Zástupce VR:

Jaromír Žid, Helena Houdková, Josef Vítek

Pořadatel a informace:

Martin Protiva (777 263 342), Karel Brožík

Zdravotní služba:

bude zajištěna pořadatelem

Přihlášky se podávají na formuláři prostřednictvím centrálního registru ČAST na
adrese: https://registr.ping-pong.cz v menu KLUB/TURNAJE. Uzávěrka přihlášek je
ve čtvrtek 3. 1. 2019. Hráči a hráčky se přihlašují prostřednictvím správce svého
mateřského klubu, příp. prostřednictvím svého profilu v registru.
Pro odhlášení účastníků po termínu přihlášek kontaktujte vrchního rozhodčího Jiřího
Fauska, fausek@sjm-pinec.cz, tel.: 602 513 057.

Prezence:

Prezence účastníků dané kategorie probíhá v den konání turnaje od 7:15 do 8:00 hod.
Prezenci je možné provést i telefonicky u VR Jiřího Fauska.

Vklady:

Vklady budou vybírány ve výši 300,- Kč na den a jednoho hráče/hráčku.

Ubytování:

Doporučujeme níže uvedené ubytování. Případně jej pořadatel zajistí na základě
požadavku zaslaného na skstliberec@seznam.cz (tel.: 777 263 342) do 28.12.2018.
Hotel ARENA ***

http://www.hotelarena.cz/

Unihotel

http://www.unihotel.cz/

(přímo u haly)

Inter Hostel Liberec http://www.interhostel.cz
Pytloun Liberec

http://www.liberec-ubytovani.cz/

Babylon Liberec

https://www.centrumbabylon.cz/

Losování:

Losování je veřejné a bude provedeno na základě došlých přihlášek ve sportovní hale,
a to turnaj kategorie A den před soutěží v 19 hodin, turnaj kategorie B v den konání
turnaje po ukončení prezence v místě konání turnaje.

Občerstvení:

Bufet v místě konání turnaje. Restaurace Stadion v areálu Home Credit Arény.

B) TECHNICKÁ USTANOVENÍ
Předpis:

Hraje se podle Pravidel stolního tenisu, Soutěžního řádu stol. tenisu, ustanovení
tohoto rozpisu a dle rozpisu BTM ČR 2018/2019.

Soutěžní disciplíny: Dvouhra a čtyřhra daných věkových kategorií.
Systém soutěží:

Dle metodického pokynu komise mládeže ČAST.

Podmínky účasti:

Turnaje se mohou zúčastnit pouze registrovaní hráči – občané ČR, včetně hráčů, kteří
se souhlasem ČAST startují v zahraničí. Dále cizí státní příslušníci, kteří mají
přechodný, trvalý nebo dlouhodobý pobyt na území ČR (případně pobyt za účelem
azylového řízení), a to na základě žádosti klubu schválené KM ČAST. Členství
cizinců v oddílech ČR, kteří nesplní výše uvedené podmínky, neopravňuje k účasti
na turnaji.

Časový pořad:
Pátek 4. 1. 2019

19:00

losování turnaje kategorie A mladšího žactva
pozor! trénink není možný

Sobota 5. 1. 2019

Neděle 6. 1. 2019

Stoly a míčky:

7:15 – 8:00

prezence mladšího žactva

8:20

losování turnaje kategorie B mladšího žactva

9:00

zahájení

7:15 – 8:00

prezence nejmladšího žactva

8:20

losování turnaje nejmladšího žactva

9:00

zahájení

Turnaj bude odehrán na 20 stolech Donic Waldner Classic 25, zelený.
Míčky Joola Flash plast bílé ***

Rozhodčí:

Rozhodčí k jednotlivým zápasům ke stolům určuje hlavní rozhodčí, jeho zástupce,
nebo jimi pověřený řídící turnaje z řad účastníků turnaje.

Ceny:

Hráči umístění na 1. – 3. místě ve dvouhrách obdrží poháry, diplomy a věcné ceny.
V soutěži útěchy hráči umístění na 1. a 2. místě obdrží medaile a diplomy. Hráči
umístění na 1. - 3. místě ve čtyřhrách obdrží medaile a diplomy.

Upozornění:

Vstup do haly pouze po přezutí.
Turnaj byl schválen ČAST jako Bodovací turnaj mládeže ČR kategorie A*.
V Liberci dne 05.12.2018, Martin Protiva, SKST Liberec

Akce je finančně podpořena ze Sportovního fondu
Statutárního města Liberec a z rozpočtu Libereckého
kraje.

