
Bodovací turnaj mládeže kategorie B Adamov 2018 

 

Všeobecná ustanovení: 

 

 

  

1. Pořádající: Spartak Adamov z.s. (Oddíl stolního tenisu) 

2. Datum: Neděle 18. 2. 2018 

3. Místo: 

 
Sportovní Hala TJ Sokol Adamov, Osvobození 9 
http://mapy.cz/s/mouB 
49.3001736N, 16.6566872E 

4. Ředitel turnaje: Jan Ostrý 

5. Rozhodčí: 
Anna Halasoválic.NR, 
zástupci: Tomáš Harna lic. B, Tereza Konečná lic. B, Jan Ostrý lic. B, 

6. Zdravotník: Gabriela Dočkalová 

7. Přihlášky: jmenovité přihlášky s uvedením roku narození zašlete el. poštou nejpozději do pátku 
16. 2. 2018 do 18:00hod na email: jostry@ada-net.cz 

8. Startovné: bude vybíráno při prezenci ve výši 50,- Kč 

9. Informace: Jan Ostrý, tel: 777 856 282, jostry@ada-net.cz 

10. Losování: veřejné v místě turnaje po skončení prezentace, dle nasazovacího žebříčku 

11. Občerstvení: Občerstvení zajištěno ve sportovní hale. 

12. Parkování Před Sportovní halou je prostor cca pro 5-6aut Víc jich tam prosím neparkovat!! 

 Nad halou je parkoviště pro cca 10aut 

 U kostela je stání cca 10Aut 

 Parkoviště nad hřištěm cca 10Aut 

 Náměstí Práce cca 30Aut vzdálenost od haly cca 450-500m 



Technická ustanovení: 

  
 Těšíme se na Vaši účast. 

1. Předpis: Hraje se podle pravidel stolního tenisu, soutěžního řádu stolního tenisu, podle 
ustanovení tohoto rozpisu a Rozpisu BTM JmSST 2017-2018. 

2. Kategorie: 

 I. dvouhra nejmladšího a mladšího žactva (dohromady) 
II. útěcha nejmladšího a mladšího žactva (dohromady) 
III. dvouhra staršího žactva a dorostu (dohromady) 
IV. útěcha staršího žactva a dorostu (dohromady) 

3. Systém soutěží: 

Dvouhry se hrají maximálně v 6-ti výkonnostníchdivizích po 8 hráčích. 
Nejslabší divize se hraje kombinovaným systémem – první stupeňve 3 a 4 členných 
skupinách, druhý stupeň a útěcha vyřazovacím systémem.  

Všechnysoutěže se hrají na tři vítězné sety z pěti. 

 Souběžný start v soutěžích I. a III. není povolen. 

4. Časový pořad: 

 
7:30 - 8:30 - prezentace 
8:30 - losování 
9:00 - nástup a zahájení soutěže 
 
 

5. Stoly a míčky: Hraje se na 16 stolech, míčky Joola Flash *** (PLAST). 
6. Rozhodčí: rozhodčí k jednotlivým zápasům určuje vrchní rozhodčí a jeho zástupci. 
7. Ceny: Závodníci na 1. - 3. místě, vítězové divizí a útěchy obdrží medaile. 
8. Námitky: Dle soutěžního řádu. 

10. Ostatní: 

turnaje se mohou zúčastnit závodníci, kteří jsou po zaplacení registračního 
poplatku na evidenčním seznamu oddílů v Jm kraji. 

Turnaj byl schválen STK JmSST jako bodovací turnaj nejmladšího, mladšího, 
staršího žactva a dorostu kategorie B dne 7.2.2018 


