TJ AGROTEC Hustopeče
oddíl stolního tenisu, pořádá v neděli dne 11. 10. 2020 bodovací turnaj
mladšího žactva pro závodníky Jmk – kategorie B.
I. Základní ustanovení
1. Pořadatel:
TJ AGROTEC Hustopeče z.s. – oddíl stolního tenisu
2. Datum konání: neděle 11. 10. 2020
3. Místo konání: herna stolního tenisu, Šafaříkova 22, Hustopeče
4. Ředitelství turnaje: ředitel: Ing. Jan Matlach
hlavní pořadatel: Marian Preiss
vrchní rozhodčí: Roman Janda
zást. vrch. rozhodčího: Pavel Halas
5. Přihlášky: podávají se přes Registr ČAST nejpozději do 8. 10. 2020, případně na mail:
roman.janda@volny.cz a v kopii pavel.halas@kamp.cz
6. Vklady: budou vybírány při prezenci ve výši 100,- Kč, u nepřihlášených dvojnásobné
startovné
7. Losování: veřejné v místě turnaje po skončení prezentace
nasazení dle aktuálního nasazovacího žebříčku Jmk
8. Občerstvení: bufet ve sportovní hale
II. Technická a ostatní ustanovení
9. Předpis: hraje se podle pravidel stolního tenisu, soutěžního řádu, rozpisu BTM JmSST a
ustanovení tohoto rozpisu.
10. Soutěžní disciplíny:
1. dvouhra mladšího žactva
2. útěcha mladšího žactva
11. Systém soutěže: hraje se systémem dle Rozpisu JmSST pro sezonu 2020 – 2021. Mladší žactvo
v 6 divizích dvoustupňovým systémem skupinovým, soutěže útěchy a druhý stupeň poslední divize
vylučovacím způsobem, vše na tři vítězné sady z pěti možných
12. Podmínky účasti: turnaje se mohou zúčastnit hráči a hráčky splňující věkové kritérium dané
věkové kategorie se zaplaceným evidenčním poplatkem na sezonu 2020-21.
13. Časový pořad:
7,30 - 8,30 prezentace přihlášených závodníků
8,30 - 9,00 losování 1. stupně divizí
9,15 - nástup, zahájení 1. stupně soutěží
14. Rozhodčí: k jednotlivým zápasům určuje vrchní rozhodčí a jeho zástupce z řad závodníků
15. Ceny: Závodníci umístění na 1-3. místě první divize obdrží pohár a diplom a vítězové dalších
divizí a útěchy medaili a diplom,
16. Stoly a míčky: hraje se na 9 stolech plastovými míčky Joola PRIME *** plast
17. Námitky: dle SŘ
Vstup do sportovní haly pouze po přezutí.
Tento turnaj byl JmSST v Brně zařazen do programu 35. ročníku BTM JmK.

Opatření proti šíření Covid-19 v souladu s usnesením vlády č. 958 ze dne 30. září 2020:
V hale může být max. 130 osob.
Z každého oddílu může být v hale přítomen pouze jeden trenér na 4 děti. V případě většího počtu
dětí mohou být trenéři 2 na 8 dětí, 3 na 12 dětí atd.
Další osoby (rodiče, diváci,…) nemohou být do haly vpuštěni.
Všichni účastníci jsou povinni si při příchodu vydezinfikovat ruce a při prezentaci odevzdat čestné
prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění, které je přílohou k propozicím
– platí pro hráče i trenéry!
Pro všechny s výjimkou hráčů u stolu platí povinnost mít nasazenou roušku po celou dobu
přítomnosti ve sportovní hale.
Před vstupem do sportovní haly bude všem měřena teplota, pokud bude mít kdokoliv z přítomných
teplotu vyšší než 37°C, nebude mu umožněn vstup do haly.

Jan Matlach
TJ Agrotec Hustopeče

