Oblastný stolnotenisový zväz Michalovce

ROZPIS
Majstrovstiev oblasti v stolnom tenise mládeže MI-SO oblasti na rok 2022.
V Michalovciach 28.06.2022

1. Všeobecné ustanovenia
Usporiadateľ: ŠKST Michalovce z poverenia ObSTZ MI
Miesto:

stolnotenisová herňa, ul. kpt. Nálepku 8, Michalovce

Dátum:

nedeľa 17.07.2022

Kategória:

Staršie žiactvo a Dorast

Riaditeľstvo: Riaditeľ turnaja: Ing. Róbert Pivarník
Organizačný pracovník: Mgr. Peter Králik, Ján Vargovčík
Hlavný rozhodca: Mikuláš Soós
Štartovné:

Hráči štartovné neplatia. Občerstvenie nebude – hráči si ho zabezpečujú sami.

Úhrada:

Hráči štartujú na vlastné náklady.

Poistenie:

Turnaj nie je poistený, účastníci si riešia svoje poistenie sami

2. Technické ustanovenia:
Predpis:

Hrá sa podľa pravidiel stolného tenisu, súťažného poriadku a podľa tohto rozpisu.

Súťaže:

Dvojhra, štvorhra
Staršie žiactvo (narodení 1.1.2007-2008 a mladší)
Dorast ( narodení 1.1.2004-2006 a mladší )

Systém súťaže:

1. stupeň dvojhry – skupinový
2. stupeň dvojhry – vylučovací
Zápasy sa hrajú na 3 víťazné sety z 5.
štvorhry – vylučovací, zápasy sa hrajú na 3 víťazné sety z 5.
( Usporiadateľ si vyhradzuje právo na zmenu systému súťaže)

Podmienky: Majstrovstiev oblasti t.j. okresov Michalovce a Sobrance sa môžu zúčastniť hráči klubov,
resp. TJ (oddielov) pôsobiacich v okresoch Michalovce a Sobrance (tzn. aj hráči, ktorí sú na hosťovaní
v kluboch z iných regiónov Slovenska) ako aj hráči pôsobiaci v kluboch, resp. TJ (oddieloch) mimo
okresoch Michalovce a Sobrance avšak s trvalým pobytom v okrese Michalovce a Sobrance, nie však
v zahraničí. Všetci hráči musia mať platný Registračný preukaz.
Časový rozpis:

08:00 hod. – 08:30 hod. – prezentácia - staršie žiactvo
08:30 – 08:45 hod. – žrebovanie
09:00 hod. - začiatok turnaja

10:30 hod. – 10:45 hod. – prezentácia - dorast + staršie žiactvo
10:45hod. – 10:55 hod. – žrebovanie
11:00 hod. - začiatok turnaja
Upozornenie: Začiatok turnaja v kategórií Dorast môže byť posunutý, bude to závisieť od
počtu prihláseného staršieho žiactva
Rozhodcovia: bez rozhodcov pri stoloch, hráči si rozhodujú sami
Loptičky:

plastové Joola Flash 40+ *** biele

Stoly:

Hrať sa bude na 5-tich stoloch

Ceny:

Hráči a hráčky v dvojhrách a štvorhrách umiestnení na 1. až 3. mieste dostanú medaile
a diplomy. Hráči a hráčky v dvojhrách umiestnení na 1.mieste získavajú vecnú cenupohár.

Sťažnosti:

Podáva sa v zmysle SP stolného tenisu s vkladom 5,- € ( Euro) do 10 minút od odohratia
stretnutia hlavnému rozhodcovi

Ing. Róbert Pivarník
predseda ObSTZ MI

Mikuláš Soós
Hlavný rozhodca

Mgr. Peter Králik, Ján Vargovčík
organizačný pracovník

