Salesiánské středisko volného času

Don Bosco OSTRAVA
a
Salesiánské hnutí mládeže

pořádají

II. turnaj SHM ve stolním tenise

Ostrava 6. – 8. 5. 2022

A-všeobecná ustanovení:
1.Pořadatel:

Salesiánské středisko volného času Don Bosco
Vítkovická 28, Ostrava 1, 702 00

2.Datum konání:

6. –8. 5. 2022

3.Ředitelství soutěže:ředitel: P. Jiří Caha
vrchní rozhodčí: Jiří Matuš

4. Přihlášky:

Přihlášky zašlou vedoucí nejpozději do úterý 3. 5. 2022 emailem na adresu
a.srnensky@gmail.com a kopii na j.matus@csvc.cz

5. Startovné:

Startovné hradí kluby na základě faktury vystavené od SHM až po turnaji.
Platí se za ty, kteří na turnaji skutečně byli. V případě neúčasti přihlášeného
hráče se platí storno poplatek ve výši 50 Kč na osobu. Celková částka
startovného se vypočítá automaticky v přihlášce.

6. Stravování:

v místě konání turnaje

7. Ubytování:

v místě konání turnaje, spací pytel s sebou.

8. Doprava:

a) Z nádraží Ostrava-Svinov tramvají č. 4, 8 a 9 směr centrum na zastávku
„Náměstí republiky“, pak přestup na tr. 1, 2 směr Zábřeh. Výstup na první
zastávce „Don Bosco“
b) Z hlavního nádraží tramvají č. 1 nebo 2 a výstup na zastávce „Don Bosco“

9. Losování:

6. 5. 2022

10. Informace:

K soutěžím – Jiří Matuš, 731 625 892, j.matus@csvc.cz
Technické – Alan Srněnský, 603 538 740, a.srnensky@gmail.com

B-Technická ustanovení:
1. Předpis:

hraje se podle pravidel stolního tenisu, salesiánského soutěžního řádu st.
tenisu a podle tohoto rozpisu.

2. Míčky:

DHS *** 40 mm

3. Počet stolů:

5 stolů

4. Soutěžní disciplíny:
1 - Dvouhra dorostenců roč. 2000 – 2005
2 - Dvouhra starších žáků roč. 2006 – 2008
3 - Dvouhra mladších žáků roč. 2009 a ml.
5. Systém soutěží:

Bude se hrát systém divizí. Do 40 účastníků se budou hrát dva až
tři stupně. Všechny stupně se budou hrát ve skupinách. Ze skupiny
vždy první dva postupují nahoru a třetí a čtvrté místo dolů. Nad 40
účastníků se druhý stupeň II. a III. divize bude hrát pavouk o
konečné umístění. Nasazování do divizí se bude provádět podle
vzniklého bodového žebříčku s tím, že první dva hráči z nižší divize
automaticky na příštím turnaji postupují do vyšší divize. Poslední
dva hráči v divizi sestupují na dalším turnaji do nižší divize (toto
pravidlo nemusí platit při menším počtu účastníků nasazených výše
v žebříčku).
Divize podle počtu účastníků.
I.DIVIZE
8 hráčů
8 hráčů
8 hráčů
8 hráčů
12 hráčů
II.DIVIZE
zbytek
8 hráčů
12 hráčů
16 hráčů
16 hráčů
III.DIVIZE
zbytek
zbytek
zbytek
zbytek
Celkem lidí
max. 21
max. 32
max. 36
max. 40
max. 44
6. Upozornění:

hraje se ve sportovním oblečení (trenýrky, kraťasy, sukénka, sportovní tričko
/ne bílé/, sportovní obuv)

C-Časový plán:
pátek 6. 5.
do 22:00

příjezd, prezentace a ubytování účastníků.

sobota 7. 5.
7:30- 8:15
9:00
12:00-12:30
13:30-18:00
17.30-18.00
18:00-18:30
od 22:00

snídaně
slavnostní zahájení turnaje a zahájení soutěží
oběd
pokračování soutěží a finálové zápasy
slavnostní zakončení, vyhlášení vítězů a předání cen
večeře
noční klid

neděle 18. 10.
7:30-8:30
8.00-9.00

snídaně
možnost návštěvy mše sv. v kostele sv. Josefa

