TJ Sokol Spořice
a Obec Spořice
pořádájí

1. ročník turnaje ve stolním tenisu „O pohár starosty obce Spořice“

A. Všeobecná ustanovení
1. Pořadatel:

TJ Sokol Spořice

2. Datum konání:

sobota 16. května 2015

3. Místo konání:

Sportovní hala Spořice, U koupaliště 545, 43101 Spořice

4. Hrací kategorie:

A) „PROFI“ - dvouhra mužů bez omezení výkonnosti
B/ „HOBBY“ - dvouhra hráčů okresních soutěží a KP-2
C/ Čtyřhra mužů bez omezení
Každý hráč se může účastnit pouze jedné soutěže a čtyřhry

5. Přihlášky:

přihlášky zasílejte do 12.5.2015 na e-mailovou adresu: brandr@seznam.cz

6. Startovné:

150,- Kč/os. za dvojhru a čtyřhru splatné při prezentaci
Ve startovném je navíc zdarma oběd (guláš) a jeden nápoj (pivo, limo).

7. Ceny a odměny:

Hraje se o finanční odměny a věcné ceny!!!
Po skončení turnaje posezení u grilu.
Možnost zajištění noclehu přímo ve sportovní hale (při přihlášce kontaktujte
pořadatele).
A možná přijde i kouzelnice…

B. Technická a ostatní ustanovení:
8. Předpis:

Hraje se podle „Pravidel stolního tenisu“, „Soutěžního řádu stolního tenisu“ a podle
ustanovení tohoto rozpisu.

9. Míčky:

Double Happiness bílé***

10. Losování:

První dva hráči ve skupině budou nasazeni dle krajského žebříčku, zbytek dolosován
po prezentaci

11. Systém soutěže: I. stupeň skupinový, (první 2 hráči postupují do finálového pavouka, zbytek do útěchy
dle účastníků), II. stupeň vylučovací. Hraje se na tři vítězné sady z pěti
12. Podmínky účasti: Turnaje se mohou zúčastnit závodníci Ústeckého kraje a hráči pozvaní pořadatelem.
13. Časový pořad:

14. Rozhodčí:

7:45 – 8:30

prezentace

8:30 – 8:45

losování soutěží

9:00

zahájení

Ve skupině je rozhodčím vítěz předcházejícího zápasu. Ve vyřazovací části prohraný
předchozího zápasu.
V ostatních případech k jednotlivým zápasům určuje vrchní rozhodčí.

15. Ceny:

Věcné ceny věnují sponzoři, finanční odměny viz níže.
Hlavní soutěž dvouhry mužů –

1. místo:

2.500,- Kč

2. místo:

1.500,- Kč

3. místo:
Soutěž do KP-2

Čtyřhra mužů (bez omezení )

750,- Kč (2x)

1. místo:

1.000,-Kč

2. místo:

500,-Kč

3. místo:

250.- Kč (2x)

1.místo:

750,-Kč (2x )

2.místo:

500,-Kč (2x )

3.místo:

250,-Kč (2x )

