
  

 

 

TJ TATRAN KRPA HOSTINNÉ POŘÁDÁ 
 

Turnaj mladšího žactva kategorie A* 

Turnaj nejmladšího žactva kategorie A* 
 

A. Všeobecná ustanovení 
 

1. Pořadatel:   TJ Tatran Hostinné, spolek  
 

2. Datum konání:  sobota 1. 2. 2020 – mladší žactvo (2007 a mladší) 

      neděle 2. 2. 2020 – nejmladší žactvo (2009 a mladší) 
 

3. Místo konání:  Městská sportovní hala v Hostinném, Tyršovy sady 379,  

Hostinné, GPS 50.5417686N, 15.7267736E, 

https://mapy.cz/s/169pL 
 

4. Ředitelství soutěže: ředitel:     Petr Bartoš 

       hlavní pořadatel:   Ing. Tomáš Drahotský 

       vrchní rozhodčí:    Tomáš Malík 

    zástupce vrchního rozhodčího:  Václav Gromnica 

         Roman Klecker 

         Klára Vaculovičová   

lékařské a technické zabezpečení:  členové pořádajícího oddílu 
  

5. Přihlášky:   přihlášky se podávají do 30. 1. 2020 prostřednictvím centrálního 

registru ČAST na adrese: https://registr.ping-pong.cz v menu 

KLUB/TURNAJE. Uzávěrka přihlášek je ve čtvrtek 30. 1. 2020 

v 12:00 hod. 
 

6. Vklady:   mladší žactvo:  300,- Kč na jednoho hráče  

nejmladší žactvo: 300,- Kč na jednoho hráče 

vklad u přihlášek došlých po termínu tj. po 30. 1. 2020 bude vybrán 

ve výši 350,- Kč na hráče. 

https://mapy.cz/s/169pL
https://registr.ping-pong.cz/


  

 

 

7. Losování:   mladší žactvo - losování I. stupně turnaje kategorie A je den před turnajem 

v 19.00 hodin v bufetu sportovní haly, losování I. stupně turnaje kategorie 

B je v den turnaje po ukončení prezence, všechna losování jsou veřejná 

nejmladší žactvo - losování I. stupně je v den konání turnaje po uzavření 

prezence, všechna losování jsou veřejná 
 

8. Informace:  ředitel turnaje:  

Petr Bartoš, tel. 736 629 021, e-mail: petr.bartos71@gmail.com 

vrchní rozhodčí: 

Tomáš Malík, tel. 731 232 971, e-mail: tomasmalik1@seznam.cz 

Od pátku 31. 1. 2020 používejte výhradně mobil!!! 
 

9. Ubytování:  doporučujeme níže uvedené ubytování  

Městský hotel a restaurace Dorinka, http://www.dorinka.eu/cz/ 300 m, 

Techtex sport, http://www.techtexsport.cz/ 800 m, 

Penzion 14, http://www.penzion14.cz/ 300 m, 

Ubytování "U OLŠŮ", http://www.ubytovani-hostinne.cz/ 850 m, 

Penzion K, http://www.penzionk.cz/ 900 m, 

Vila Arnau, https://www.vila-arnau.cz/ 500m. 
 

10. Občerstvení:  nekuřácký bufet ve sportovní hale 

 

B. Technická ustanovení 
 

11. Předpis:    hraje se podle Pravidel stolního tenisu, Soutěžního řádu stolního 

tenisu, ustanovení tohoto rozpisu a rozpisů KM ČAST k BTM ČR 

2019 - 2020. Hraje se míčky Joola – Prime*** plast (bílé), 

turnaj se bude hrát na nejméně 14 stolech Butterfly ve velkém sále 

sportovní haly a 4 stolech Butterfly v herně stolního tenisu. 
 

12. Systém soutěží:  dle rozpisů KM ČAST k BTM ČR 2019 - 2020. 
 

13. Soutěžní disciplíny: dvouhra a čtyřhra daných věkových kategorií.  

Závazný pořad jednotlivých disciplín v rámci turnaje je dán  

Rozpisem BTM ČR 2019-2020. 

mailto:petr.bartos71@gmail.com
mailto:tomasmalik1@seznam.cz
http://www.dorinka.eu/cz/
http://www.techtexsport.cz/
http://www.penzion14.cz/
http://www.ubytovani-hostinne.cz/
http://www.penzionk.cz/
https://www.vila-arnau.cz/


  

 

  

14. Podmínky účasti:  turnaje se mohou zúčastnit pouze řádně registrovaní hráči - občané ČR,  

včetně hráčů, kteří se souhlasem ČAST startují v zahraničí. Dále cizím 

státním příslušníkům, 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. 
 

15. Rozhodčí:   rozhodčí k jednotlivým zápasům určuje vrchní rozhodčí nebo jeho 

     zástupci. 
 

16. Časový pořad:  pátek 31. 1. 2020: 

     18:00 - 20:00 prezentace pro turnaj mladšího žactva 

19:00   losování turnaje kategorie A mladšího žactva 

sobota 1. 2. 2020:  

7:15 - 8:00  prezentace pro turnaj mladšího žactva  

8:15   losování turnaje kategorie B mladšího žactva 

9:00   zahájení turnaje  

17:00 - 18:00  prezentace pro turnaj nejmladšího žactva 

neděle 2. 2. 2020:  

7:15 - 8:00  prezentace pro turnaj nejmladšího žactva 

8:15   losování turnaje nejmladšího žactva  

9:00  zahájení turnaje  
 

17. Ceny:   pořadatel zajistí pro hráče na 1. – 3. místě v soutěžích dvouher poháry a  

diplomy, pro hráče na 1. – 3. místě v soutěžích čtyřher medaile a 

diplomy, pro hráče na 1. – 2. místě v soutěži útěchy medaile a diplomy 

a pro hráče kategorie mladšího žactva na 1. – 3. místě finále B medaile 

a diplomy. 
 

18. Upozornění:  vstup do sportovních sálů pouze po přezutí! 

Turnaje mládeže byly schváleny jako bodovací turnaje mladšího a nejmladšího žactva kategorie A*. 

Tento rozpis byl schválen KM ČAST dne 

V Hostinném, dne 23. 12. 2019    ředitel turnaje / hlavní pořadatel 

Petr Bartoš / Ing. Tomáš Drahotský 


