Oblastný stolnotenisový zväz Michalovce
Rozpis k 1.ročníku stolnotenisového turnaja o Pohár predsedu ObSTZ MI 2022.
A. VŠEOBECNÉ USTANOVENIA
Usporiadateľ :
Termín :
Miesto :

OKST Budkovce z poverenia ObSTZ MI
14. augusta 2022 / nedeľa /
telocvičňa ZŠ Júlie Bilčíkovej v Budkovciach, ul. Školská 355

Prezentácia :
Nasadzovanie :
Otvorenie :

07:30 – 08:10 hod.
08:10 – 08:25 hod.
08:30 hod.

Prihlášky :

Záväzné prihlášky je možné nahlásiť na mobil 0944 374 175 ( Mgr. Peter Králik )
alebo na email: petokralik8@gmail.com do štvrtka 11.8.2022 do 20 hod.
Aktualizácia prihlásených dvojíc bude pravidelná na www.dugi.sk od uverejnenia
rozpisu.

Hráč, ktorý prihlasuje dvojicu do turnaja je povinný nahlásiť mená obidvoch hráčov, ich klubovú
príslušnosťako aj ligu, ktorú hrali v sezóne 2021/2022.
Maximálny počet prihlásených dvojíc je 24. Dvojice nahlásené po maximálnom počte budú v pozícií
náhradníkov, ktorí môžu byť organizátorom oslovení v prípade odstúpenia sa už nahlásenej dvojice.
V prípade, že sa nahlásená dvojica nemôže turnaja zúčastniť je povinná sa z turnaja odhlásiť
bezodkladu.
V prípade, že jeden z dvojice hráčov sa nemôže turnaja zúčastniť, ale nájde si náhradu, je povinný
túto skutočnosť ohlásiť bezodkladu na mobil p. Králika.
PRIHLÁSIŤ SA V DEŇ TURNAJA NEBUDE MOŽNÉ !!!
Štartovné :

Bude vyberané pri prezentácií na osobu 7,- € (V cene štartovného bude
zabezpečené občerstvenie počas turnaja (nealko nápoje, káva, párky s chlebom)

Hlavný rozhodca:
Ing. Róbert Pivarník
Organiz. pracovník: Mgr. Peter Králik, Ján Vargovčík
Úhrada :
Poistenie :

Hráči štartujú na vlastné náklady.
Turnaj nie je poistený, účastníci si riešia svoje poistenie sami

B. TECHNICKÉ USTANOVENIA
Predpis :

Hrá sa podľa Pravidiel stolného tenisu, Súťažného poriadku a tohto rozpisu

Súťaž :

Dvojčlenné družstvá (dvojica hráčov, môže byť vytvorená bez ohľadu na klubovú
príslušnosť). Maximálny počet v skupine sú tri dvojice.

Hlavná kategória :

hrá sa systémom (1.kolo + 2.kolo)

Systém :

1.kolo – skupinový každý s každým . Zápasy sa hrajú na 3 víťazné sety z 5 v
obidvoch kolách. (dvojica odohrá 1 štvorhru a 2 dvojhry, výsledok stretnutia
môže byť 3:0 alebo 2:1, najprv sa hrajú dvojhry, potom štvorhra). V 1.kole sa

zapisujú z jednotlivých zápasov aj loptičky. V prípade, že v skupine budú len dve
dvojice, tak dvojica odohrá 1 štvorhru a 4 dvojhry.
2.kolo – K.O. systém o celkové umiestnenie. Do 2.kola postupujú dvojice
umiestnené na 1-vom a 2-hom mieste v skupine. Dvojice umiestnené na 3-ťom
mieste v skupine hrajú tiež o celkové umiestnenie K.O. systémom. (dvojica
odohrá 2 dvojhry, štvorhra sa už za stavu 2:0 hrať nebude) V 2.kole sa loptičky
zapisovať už nebudú.
( Usporiadateľ si vyhradzuje právo na zmenu systému súťaže)
Právo štartu :

Bez obmedzenia

Nasadzovanie :

nasadzovanie dvojčlenných družstiev (dvojíc) do skupín sa prevedie ako súčet
bodov za rebríčkové postavenie oboch hráčov v slovenskom, krajskom alebo
oblastnom, okresnom rebríčku po sezóne 2021/2022

Protest :

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

Loptičky :

plastové Joola Flash 40+ *** biele, zabezpečí ObSTZ MI

Stoly :

Hrať sa bude na 5-tich stoloch

Ceny :

Dvojice umiestnené na 1.-4.mieste získavajú pohár.

Budkovce, 31.7.2022
Tešíme sa na Vašu účasť

S pozdravom R. Pivarník

