Výkonný výbor Podtatranského stolnotenisového zväzu Poprad

vypisuje
Majstrovstvá Podtatranského regiónu
v stolnom tenise jednotlivcov mládeže na rok 2018.
A. VŠEOBECNÉ USTANOVENIA :
1. Usporiadateľ :

Z rozhodnutia PSTZ Poprad poverený
usporiadaním stolnotenisový klub TJ Dunajec Spišská Stará Ves

2. Dátum usporiadania :
3. Miesto :

3. marec 2018 / sobota /

telocvičňa Základnej školy Spišská Stará Ves,
Štúrova 231/123

4. Riaditeľstvo súťaže :
Riaditeľ :
Hlavný rozhodca :
Zástupca hlav. rozhodcu :
Hlavný usporiadateľ :

Ing. Ján Kurňava
Mgr. Ján Stanko
Jaroslav Čarnogurský
Ján Dubiel

5. Prihlášky : na mieste turnaja najneskôr do 08,15 hod. hlavnému rozhodcovi
6. Žrebovanie :

3.3.2018 o 08,15 hod.

7. Ubytovanie :

Zabezpečí usporiadateľ na základe záväznej prihlášky

B. TECHNICKÉ USTANOVENIA :
8. Predpis:

9. Súťažné disciplíny :

Hrá sa podľa Pravidiel stolného tenisu, podľa SP stolného
tenisu a podľa ustanovení tohto rozpisu.
Hrá sa loptičkami Xushaofa 

Dvojhra mladších žiakov, štvorhra mladších žiakov,
dvojhra žiačiek, štvorhra žiačiek,
dvojhra starších žiakov, štvorhra starších žiakov,
dvojhra dorastencov, štvorhra dorastencov,
dvojhra dorasteniek, štvorhra dorasteniek,
Súťažná disciplína sa samostatne odohrá len vtedy, ak sa v nej zúčastní
aspoň 8 pretekárov !

10. Systém súťaže :

1. stupeň dvojhry – skupinový,
2. stupeň dvojhry – vylučovací
Zápasy sa hrajú na 3 víťazné sety z 5.
štvorhry – vylučovací , zápasy sa hrajú na 3 víťazné sety z 5.

11. Účastníci : Majstrovstiev sa môže zúčastniť ktorýkoľvek hráč registrovaný
v klube podtatranského regiónu s platným registračným preukazom,
občan Slovenskej republiky, po uhradení štartovného vkladu za
jednotlivú kategóriu. Chlapci – 2,- €, dievčatá – 1,- €.
vekové kategórie :
mladší žiaci – 2005 a mladší
starší žiaci a žiačky – 2003 a mladší
dorastenci a dorastenky – 2000 a mladší
12. Rozhodcovia : Rozhodcov k jednotlivým zápasom určuje hlavný rozhodca
13. Časový rozpis :

07,00 – 08,15 hod. prezentácia
08,15 – 09,00 hod. žrebovanie súťaží
09,00 – 09,10 hod. otvorenie majstrovstiev
09,15 – 16,00 hod. zápasy v skup., resp. vylučovacie
16,00 – 17,00 hod. finálové zápasy
17,00 hod.
vyhodnotenie a záver
Časový rozpis je orientačný – závisí od počtu prihlásených účastníkov.

14. Titul a ceny :

Víťazí jednotlivých disciplín získajú titul
„ Majster Podtatranského regiónu na rok 2018 “.
Vo dvojhrách sú pre prvých troch pripravené trofeje.
Súťažiaci umiestnení na medailových miestach vo všetkých
disciplínach získajú diplomy a medaile.
Ján Pitoňák v.r.
Predseda ŠTK

Ing. Daniel Martinko v.r.
Predseda VV PSTZ Poprad
Mgr. Ján Stanko v.r.
Hlavný rozhodca

