TTCup 2018 - Burčák Open
SKST Hodonín pořádá v rámci série TTCup Open, za podpory města Hodonín a
Vinařství Vajbar Kobylí, turnaj mužů a žen ve stolním tenisu s mezinárodní účastí
1. Pořadatel:

Sportovní klub stolního tenisu Hodonín

2. Datum:

Sobota 1. září 2018

3. Místo:

Sportovní hala TEZA Hodonín - herna stolního tenisu, Lipová alej 4110/23B

4. Ředitelství
turnaje:

Ředitel:
Vrchní rozhodčí:
Zástupce vrchního rozhodčího
Hlavní pořadatel:

5. Přihlášky:

Jmenovité přihlášky do příslušných soutěží zasílejte na e-mail:
fr.mikulecky@seznam.cz do 30. 8. 2018

6. Informace:

František Mikulecký 737 124 287, Richard Brhel 777 239 083

7. Losování:

Bude provedeno po skončení prezentace, nasazení dle platných žebříčků

8. Vklady:

200,- Kč na osobu, tento vklad umožňuje startovat ve všech soutěžích

9. Stravování:

Občerstvení zajištěno v prostorách sportovní haly

10. Předpis:

Hraje se podle pravidel st. tenisu, SŘ a ustanovení tohoto předpisu

11. Soutěže:

1. dvouhra mužů a žen bez omezení – Hlavní soutěž
2. dvoučlenná družstva mužů a žen bez omezení
3. dvouhra mužů a žen na soupiskách soutěží do úrovně:
muži: Divize - ČR /včetně/ + 3. liga - SR /včetně/, ženy: 1. liga /včetně/
4. dvouhra mužů a žen na soupiskách regionu

Richard Brhel
František Mikulecký (licence NR)
Miroslav Juřík
Vladimír Brhel

12. Systém soutěží:

1. – Dvoustupňový, I. st.- skupinově, II. stupeň - vylučovací
2. - 4. – Vylučovací, všechny soutěže se hrají na 3 vítězné sady z pěti

13. Podmínky účasti:

Startovat mohou závodníci a závodnice oddílů JmK , kteří mají zaplacen
evidenční poplatek a dále pozvaní závodníci pořadatelem.

14. Časový pořad:

8,00 - 8,30
9,00
10,00
11.00
12,00 – 14,00

15. Právo pořadatele:

V případě většího počtu závodníků si ředitelství vyhrazuje
právo na změnu a upřesnění časového pořadu a systému soutěží.

16. Rozhodčí:

K jednotlivým zápasům určuje vrchní rozhodčí z řad závodníků.

17. Ceny:

Závodníci umístění na 1.- 3. místě obdrží finanční odměny nebo věcné
ceny z produkce sponzora turnaje Vinařství Vajbar Kobylí

18. Míčky:

JOOLA *** plast

19. Námitky:

Podávají se ve smyslu soutěžního řádu stolního tenisu

prezentace závodníků pro soutěže 3 a 4
zahájení soutěže č. 4
zahájení soutěže č. 3
ukončení prezentace pro soutěže 1 a 2
zahájení soutěží č. 1 a 2

Tento turnaj byl schválen STK JmSST turnajem s mezinárodní účastí a zařazen do sportovního kalendáře JmSST

Richard Brhel
Předseda SKST Hodonín

František Mikulecký
Vrchní rozhodčí TTCup Open 2018

