a
Salesiánské středisko volného času
Don Bosco OSTRAVA

pořádají

3. bodovací turnaj SHM
ve stolním tenise

Ostrava 18.-20. 5. 2012

A-všeobecná ustanovení:
1.pořadatel:

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

2.datum konání:

18.-20. 5. 2012

3.ředitelství soutěže: ředitel: P. Jiří Caha
vrchní rozhodčí: Jan Traxler
zdravotník: Terezie Zuchnická
4. přihlášky:

Přihlášky zašlou vedoucí nejpozději do středy 16. 5. 2012 emailem na
adresu stredisko@ostrava.sdb.cz a kopii na jeantrax@seznam.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, karimatka není potřeba

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 „Dr. Malého“
b) Z hlavního nádraží tramvají č. 1 nebo 2 a výstup na zastávce „Dr. Malého“

9. losování:

dne 18. 5. 2012 od 21:00 hod

10. informace:

K soutěžím – Jan Traxler, 776 739 619, jeantrax@seznam.cz
Technické – Jiří Caha, 737 309 909, stredisko@ostrava.sdb.cz

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 – 7 (dle počtu přihlášených hráčů), v neděli 4 stoly

4. soutěžní disciplíny:
1 - Dvouhra dorostenců a dorostenek roč. 1988 – 1996
2 - Dvouhra starších žáků a žákyň roč. 1997 – 1999
3 - Dvouhra mladších žáků a žákyň roč. 2000 a ml.
5 - Nebodovaná čtyřhra (bez věkového omezení)
5. systém soutěží:

určí se na místě (pravděpodobně 1.st. skupinový a 2.st. na dvě porážky)

6. upozornění:

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

C-Časový plán:
pátek 18. 5. 2012
do 22:00
od 21:00

příjezd, prezentace a ubytování účastníků.
losování všech soutěží

sobota 19. 5. 2012
7:30- 8:15
8:30
12:00-12:30
13:30-18:00
18:00-18:30
19:30-21:00
od 22:00

snídaně
slavnostní zahájení turnaje a zahájení soutěží
oběd
pokračování soutěží a finálové zápasy
večeře
večerní program (možnost využít muzejní noci)
noční klid

neděle 20. 5. 2012
7:30-8:30
8.00-9.00
9.00-9.05
9.10 -11.45
12.00-12.15
12.15-13.00

snídaně
možnost návštěvy mše sv. v kostele sv. Josefa
nedělní duchovní slůvko
čtyřhry
slavnostní zakončení, vyhlášení vítězů a předání cen
oběd a odjezd

