oddíl stolního tenisu
pořádá
turnaj ve stolním tenisu

Turnaj se koná 7.května 2016

Oddíl stolního tenisu Baník Březenecká
Pořádá 10.ročník turnaje dvoučlenných družstev
Místo konání:

Herna TJ Baník Březenecká, Kryt CO – Zahradní, Chomutov

Datum konání:

7.5.2016

Ředitelství turnaje:

ředitel:
vrchní rozhodčí:
zapisovatel:

Přihlášky:

počet míst není omezen, přihlášky přijímá Ing.Brůha,
tel:777 303 648, e-mail: o.bruha@seznam.cz,
nebo pan Ing.Starý Ladislav: 777 279 442,
e-mail, stary@ekodat.cz, nejpozději do 06.05.2016

Registrace:

od 7,30 – 8,00 hod. v den turnaje

Losování:

losování hráčů do dvojčlenných družstev, eventuálně nahlášená
dvoučlenná družstva budou losováni do skupin v místě konání turnaje,
dne 6.5.2016 v 17,00 hod.

Zahájení turnaje:

slavnostní nástup a zahájení 8,30 hod.

Předpis:

Hraje se podle „Pravidel stolního tenisu“, „Soutěžního řádu“ a tohoto
rozpisu. Míčky značky Stiga Optimum 40+

Hrací systém:

Kombinovaný systém:
I.stupeň - ve skupinách, dva zápasy na 3 vítězné sety z pěti – do hlavní
soutěže postoupí první dvě družstva, zbylá družstva postupují do kola
útěchy.
II.stupeň – hlavní soutěž - vylučovací systém na dva vítězné body,
hraje se na 3 vítězné sety z pěti. V kole útěchy vylučovací systém ve
čtyřhrách. (podrobnější popis viz.propozice turnaje)

Ceny:

Věcné ceny získají účastníci jak v hlavní soutěži, tak i v kole útěchy.

Startovné:

150,-Kč - jednotlivec

Ing.Brůha Oldřich
Ing.Starý Ladislav
Ing.Tichý Jiří

Propozice turnaje
Počet přihlášených hráčů není omezen. Hráči se mohou přihlašovat ve
dvojici, podmínkou je, že alespoň jeden z hráčů je hráčem OP-1,2,3,
popř.neregistrovaný. Hráči se pochopitelně mohou přihlašovat i jednotlivě. Poté
budou losováni do dvojic tím způsobem, že bude stanovena polovina hráčů, dle
žebříčku a každý nenasazený hráč bude poté losován k hráči nasazenému. Tímto
způsobem nám vzniknou dvojice, které budou losováni do skupin. Před započetím
zápasů ve skupinách si každá dvojice určí hráče č.1 a 2 a v tomto postavení odehrají
celý turnaj. Tuto skutečnost nahlásí před zahájením zapisovateli.
Ve skupinách se hraje systémem každý s každým. V zápasech skupin spolu
sehrají hráči na prvních i na druhých pozicích zápasy na 3 vítězné sety z pěti
možných, v případě většího počtu účastníků na 2 vítězné sety ze tří možných.
Bodové ohodnocení utkání (A, B – družstvo) ve skupinách:
a) v případě, že oba zápasy vyhraje družstvo A, získává 3 body, družstvo B nezískává
žádný bod
b) v případě, že družstvo A vyhraje jeden zápas a družstvo B také jeden zápas,
potom družstvo s vyšším počtem vítězných setů získává 2 body a druhé družstvo
bod 1
c) v případě, že družstvo A vyhraje jeden zápas a družstvo B také jeden zápas a
v případě, že obě družstva získala též shodný počet vítězných setů, potom obě
družstva získávají po 1 bodu
Pořadí v jednotlivých skupinách bude určeno následujícím způsobem:
Při rovnosti bodů u dvou družstev, určuje pořadí vzájemný zápas, v případě
nerozhodného výsledku je rozhodující skóre ze všech zápasů. V případě rovnosti
celkového skóre určí pořadí los.
V případě rovnosti bodů u třech družstev, určuje pořadí vzájemný zápas, dalším
kritériem je vzájemné skóre těchto tří družstev, v případě jejich rovnosti je
rozhodující skóre ze všech zápasů. V případě rovnosti celkového skóre určí pořadí
los.
První dvě družstva postupují do hlavní soutěže, družstva na třetím a dalším
místě postupují do kola útěchy.
Hlavní soutěž je hrána vyřazovacím způsobem, na dva vítězné body. Zde
sehrají mezi sebou dva zápasy jednotlivci na tři vítězné sety z pěti možných.
V případě rovnosti bodů po dvouhrách bude hrána čtyřhra.
V kole útěchy budou hrány pouze čtyřhry, taktéž vyřazovacím systémem.
Pořadatel si vyhrazuje právo změny, dle počtu přihlášených účastníků.

