
 

1.    KRAJSKÝ BODOVACÍ TURNAJ MLÁDEŽE 

LIBERECKÉHO KRAJE 
 

 

Pořadatel: Klub mládeže stolního tenisu Liberec, z.s. 
 

Datum a kategorie: Neděle 27. 09. 2020 mladší žactvo   2008 a ml. 

   nejmladší žactva   2010 a ml. 

 Pondělí  28. 09. 2020 dorost a starší žactvo  2003 a ml.  
 

Místo: Herna na stolní tenis SKST Liberec, Nové Pavlovice u ZŠ Vrchlického,  

 vstup z ulice Borový Vrch 21/36. 
 

Ředitelství: Vrchní rozhodčí: Ivo Petříček 
 

Vklady: Jednotný vklad 50,- Kč za hráče 
 

Míčky: Joola Prime plast *** bílé 
 

Soutěžní disciplíny: Dvouhra.  

 Nejmladší žáci a mladší žáci hrají své kategorie zvlášť.  

 Starší žáci a dorostenci hrají společně. Vyhodnocení proběhne zvlášť 

 Dívky hrají společně s chlapci. Vyhodnocení proběhne zvlášť. 

 Do pořadí chlapců se nezapočítávají dívky. 
 

Systém: Dvouhra se hraje kombinací systému skupinového a vylučovacího. Viz rozpis KM KSST LK. 
 

Losování: V den konání turnaje dle rozpisu Komise mládeže KSST LK. 
 

Předpis: Hraje se podle Pravidel stolního tenisu, Rozpisu Komise mládeže KSST LK, Soutěžního 

řádu stolního tenisu a ustanovení tohoto předpisu. 
 

Časový pořad: 7.30 -  8.30 hod. prezence 

 9.00 hod. zahájení turnaje 
 

Podmínky účasti: Turnaje se v kategoriích mladšího žactva, staršího žactva a dorostu mohou zúčastnit 

chlapci i dívky z jiných krajů splňující věkové podmínky. Tito mají povinnost se hlásit 

nejpozději 1 den předem a to na e-mail martinprotiva@seznam.cz.  

Soutěž nejmladšího žactva je uzavřená pouze pro hráče z Libereckého kraje.  
 

Ceny: Nejlepší hráči v jednotlivých kategoriích získají medaili, diplom a věcnou cenu. 
 

Občerstvení: Drobné občerstvení zajistí pořadatel. 
 

Hygienická opatření: a) Všichni hráči, trenéři, apod. jsou povinni si při příchodu do haly vydezinfikovat ruce. 

 b) Při vstupu do haly bude všem změřena teplota. 

 c) Vstup do haly je možný pouze v roušce . 

 d) Ve všech prostorách haly jsou všichni přítomní povinni nosit roušku s výjimkou hráčů 

v hracím prostoru – hráč přichází k hracímu prostoru v roušce, před vstupem do hracího 

prostoru si roušku sundá a po skončení zápasu a opuštění hracího prostoru si roušku 

opět nasadí.  

 

Sponzorem Krajských bodovacích turnajů je firma stoten.cz    

V Liberci dne 14. 9. 2020  

mailto:martinprotiva@seznam.cz

