Oddíl stolního tenisu T. J. Sokol Hodonín
pořádá 3. ročník turnaje
st-kemp.cz

PROPOZICE:
turnaj dvouher pro hráče stolního tenisu úrovně KP1 a nižší
FORMÁT TURNAJE:
skupinový plus play-off, vč. turnaje „útěchy“
KDE a KDY:

sokolovna Hodonín, pátek 1. května 2015

PREZENTACE: 8:15 - 8:30 h v tělocvičně na sokolovně
ZAČÁTEK TURNAJE:

9:00 h

PŘIHLÁŠKY: pouze e-mailem na cuetecob@gmail.com do 28. 4. 2015
POZOR – turnaj je z důvodů kapacity omezen na maximální počet 48 hráčů, každá
přihláška vám bude potvrzena e-mailem

STARTOVNÉ: 120 Kč / účastník (v ceně je klobása + pivo)
CENY:

poháry pro medailisty plus věcné ceny také pro všechny
čtvrtfinalisty a 3 nejlepší z „útěchy“

Technické parametry:
 Ředitel turnaje: Jan Bezucha
 Vrchní rozhodčí: Antonín Rančík
 Hlavní organizátor: Martin Zlámal, cuetecob@gmail.com, 606 426 496
 Zdravotník: Edita Zlámalová
 Hrát se bude na 8 stolech ve dvou tělocvičnách
 Turnaje se mohou zúčastnit hráči krajského přeboru 1 a nižších soutěží
 Nasazení do základních skupin bude provedeno dle úspěšnosti dvouher po uplynulé sezoně
uvedené ve STISu, vrchní rozhodčí si vyhrazuje právo toto nasazení případně určit i sám.
 Základní skupiny (8 skupin) se hrají systémem každý s každým na 3 sety. Úspěšnější hráči
postupuji do play-off o pohár pro vítěze, ostatní do turnaje „útěchy“. Tato část se hraje již
systémem KO. Pořadatel si vyhrazuje změnu formátu turnaje.
 Přihlášky posílejte na e-mailovou adresu: cuetecob@gmail.com do úterý 28. dubna 2015
včetně. Do přihlášky uveďte jméno hráče, klub a soutěž, kterou hrál v uplynulé sezóně a
telefonní kontakt. V příp. zpoždění pro prezentaci volejte: 606 426 496.
 Právo startovat má účastník e-mailově potvrzené přihlášky od pořadatele.
 Přihlášky předem jsou nutné především z organizačních důvodů pro pořadatele (časový
rozvrh vhodně zvoleného herního systému, počet dopředu objednaných porcí jídla apod.).
Přihlášky po tomto termínu jsou v odůvodněných případech po domluvě možné.
 Klobásy budou podávány v bufetu na sokolovně, další občerstvení včetně čepovaného piva a
nealka zajištěno tamtéž.
 V příp. chuti zúčastněných plejerů a časových možností bude uspořádáno po hlavním turnaji
i turnajové klání ve čtyřhrách systémem KO
 Věcné ceny pro nejlepší věnovali partneři turnaje www.vodak-dreva.cz a www.st-kemp.cz

 Na vaši účast a dobrou náladu se těší členové T. J. Sokol Hodonín – oddíl
stolního tenisu, Velkomoravská 2202/2, 695 01 Hodonín   

