
Turnaj Adamov 2016

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

2. Datum : Sobota 5.3.2016

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: Zatím v jednání

6. Zdravotník: Mgr. Gabriela Dočkalová

7. Přihlášky:
Jmenovité přihlášky do příslušných soutěží zasílejte do 4.3.2016 na 
email: jostry@ada-net.cz

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

9. Losování : veřejné po skončení prezentace, dle nasazovacího žebříčku

10. Občerstvení: Zajištěno na místě

1. Předpis :
hraje se podle pravidel stolního tenisu, soutěžního řádu stolního tenisu a 
podle ustanovení tohoto rozpisu.

2. kategorie : S1) Dvouhra,  Muži do 3. Ligy ČR, 1.ligy SR, Ženy bez omezení. + Pozvaní

S2) Dvouhra mužů a žen na soupiskách regionu + Neregistrovaní

S3) Čtyřhry bez omezení

3. Systém :
hraje se dvojstupňovým systémem, I. stupeň skupiny, II. stupeň vylučovací.
Všechny soutěže se hrají na 3 vítězné sety z  pěti

4. Časový pořad: 7:30-8:30 - Prezentace soutěží S2

8:30 zahájení turnaje

8:40 - zahájení soutěže S2 (region, okres) 

10:00 - 11:30 Prezentace soutěže S1 a S3

12:00 - 14:00 - Zahájení soutěže S2 a S3 (Do 3. ligy, + čtyřhry)

6. Podmínky 
účasti:

S1, - se mohou zúčastnit hráči hrající nejvýše soutěž, pro kterou je 
kategorie vypsána, + pozvaní,  přičemž rozhodující není postavení na 
soupisce, nýbrž nejvyšší soutěž, v níž hráč pravidelně nastupuje. 

S2, - - mohou se účastnit pouze hráči hrající nejvýše soutěž, pro kterou je 
kategorie vypsána, přičemž rozhodující není postavení na soupisce, nýbrž 
nejvyšší soutěž, v níž hráč pravidelně nastupuje.

S3, - Soutěže se může účastnit jen hráči hrající S1 nebo S2 bez omezení.

Pořadatel si vyhrazuje právo přihlášku odmítnout, popř. udělit výjimku z 
výše uvedených pravidel.

Startovné: S1 nebo S2 150,-Kč/hráč (Obě soutěže 200Kč) Čtyřhra zdarma.

7. Stoly a míčky:
hraje se na 12 až16 stolech podle přihlášených účastníků, míčky Xushaofa 
*** (PLAST),  

9. Ceny : Závodníci umístění na 1.- 4. místě obdrží věcné nebo finanční ceny

10. Námitky : dle soutěžního řádu.

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

Kapacita turnaje je omezena, na maximum 84 hráčů v kategorii.

Těšíme se na Vaši účast.
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