Oblastný stolnotenisový zväz v MARTINE
za finančnej podpory mesta Martin

VYPISUJE
Majstrovstvá TURCA jednotlivcov v stolnom tenise pre rok 2015
v kategóriách najmladších, mladších, starších žiakov a žiačok, dorastencov a dorasteniek.
VŠEOBECNÉ USTANOVENIA:
1. Usporiadateľ
2. Dátum
3. Miesto
4. Org. výbor

:
:
:
:

5. Prihlášky
6. Vylosovanie
7. Stravovanie
8. Úhrada
9. Informácie

:
:
:
:
:

Z poverenia ObSTZ Martin – STO Medokýš Martin.
11. apríla 2015 o 08:30 h (sobota)
Telocvične Gymnázia J. Lettricha Martin – Ľadoveň.
predseda
- Ing. Miroslav Mikuš
riaditeľ súťaže
- Ing. Šimon Švento
hlavný rozhodca
- Jaroslav Žilla
zapisovatelia
- Peter Babušík
technický štáb a zdravotná služba - zabezpečí STO Medokýš Martin
Odovzdať do 09:00 h hl. rozhodcovi pri prezentácii.
Bude vykonané ihneď po prezentácii
Zabezpečia si oddiely, školy a účastníci samostatne
Pretekári štartujú na náklady vysielajúcej organizácie
Jaroslav Žilla 0902 237 916, Ing. Šimon Švento 0902 470 795.

TECHNICKÉ USTANOVENIA:
10. Predpis
11. Kategória

12. Súťaže

13. Systém

14. Právo štartu
15. Čas. rozpis

16. Rozhodcovia
17. Loptičky
18. Tituly

: Hrá sa podľa pravidiel stolného tenisu, súťažného poriadku stolného tenisu
a podľa ustanovení tohto rozpisu.
: najmladší žiaci a žiačky - nar.1.1.2004 a mladší
mladší žiaci a žiačky
- nar.1.1.2002 – 31.12.2003
starší žiaci a žiačky
- nar.1.1.2000 – 31.12.2001
dorastenci a dorastenky - nar.1.1.1997 – 31.12.1999
: a/ dvojhra najmladší žiaci a najmladšie žiačky
b/ dvojhra mladší žiaci a mladšie žiačky
c/ dvojhra starší žiaci a staršie žiačky
d/ dvojhra dorastenci a dorastenky
Štvorhry sa budú hrať vo všetkých kategóriách, ak bude dostatočný počet dvojíc.
: Dvojhra – hrá sa v skupinách podľa vylosovania Po zápasoch v skupinách
pokračuje súťaž vylučovacím spôsobom.
Štvorhra – hrá sa vylučovacím spôsobom!
Všetky zápasy (dvojhra, štvorhra) sa hrajú na tri víťazné sety!!!
: Majstrovstiev TURCA sa môžu zúčastniť pretekári STO, TJ, klubov, oddielov,
škôl, iných organizácii pôsobiacich v TURCI.
: 08:30 h – 09:00 h – prezentácia
09:00 h – 09:15 h – losovanie a od 09.30 h – priebeh súťaží
Vyhodnotenie v jednotlivých kategóriách a súťažiach sa uskutoční ihneď po ich
ukončení!
: Rozhodcov k jednotlivým stolom a stretnutiam určí hlavný rozhodca.
: Celý turnaj sa odohrá loptičkami DOUBLE HAPINES ***
: Víťazi v jednotlivých kategóriách a súťažiach získavajú titul majstra TURCA na rok
2015. Pretekári umiestnení na 1. – 3. mieste obdržia diplom, pohár resp. medailu.

UPOZORNENIE - vstup pre všetkých účastníkov majstrovstiev je povolený len v športovej obuvi
(tenisky s bielou podrážkou). Usporiadateľ za stratené veci nezodpovedá !

Jaroslav Žilla v. r.
predseda ObSTZ Martin

Peter Babušík v. r.
sekretár ObSTZ Martin

