Oddíl stolního tenisu TJ Dynama Horšovský Týn
Vás srdečně zve na
TURNAJ VE STOLNÍM TENISU
DVOUČLENNÝCH DRUŽSTEV OPEN

4. DVOJIČKOVÝ PINK
v Horšovském Týně
SOBOTA 6. ZÁŘÍ 2014

http://www.horsovskytyn-pinces.wz.cz/

A. Všeobecná ustanovení

B. Technická a ostatní ustanovení

1.

pořadatel: TJ Dynamo Horšovský Týn, oddíl stolního tenisu

10. pravidla: hraje se podle „Pravidel stolního tenisu“, „Soutěžního
řádu stolního tenisu“ a ustanovení tohoto rozpisu

2.

datum: sobota 06. září 2014

3.

místo: tělocvična ZŠ v Horšovském Týně, Zámecký park 3

11. míčky a stoly: Double Happiness *** bílé
hraje se na počtu stolů dle potřeby (cca. na 5-ti)

4.

činovníci: Karel Gabriel, Jan Herzer, Jan Bárta, Zdeněk Písařík

12. soutěže: dvoučlenná družstva OPEN

5.

přihlášky: na místě v den konání turnaje do 08:30
možnost podání zvýhodněných přihlášek
je dostupná online na webu:
http://www.horsovskytyn-pinces.wz.cz/
v sekci „Dvojičkový Pink – Zvýhodněná přihláška“
(účelem tohoto kroku je lepší představa o účasti,
což by ulehčilo přípravám a organizaci turnaje)
DEADLINE: PÁTEK 05. ZÁŘÍ 2014, 12:00 POLEDNÍ

6.

vklady: budou vybírány při prezentaci ve výši 150,-Kč/dvojička
(v případě podání zvýhodněné přihlášky;
při přihlášení se na místě pak startovné činí 200,- Kč/dvojička)

13. systém [* úprava systému vyhrazena (dle počtu účastníků)]:
- utkání dvojiček se hrají systémem
Corbillon Cupu do vítězného druhého bodu
- pořadí zápasů v utkání:
• 2 x single A-X, B-Y
(losuje se před každým utkáním)
• v případě nerozhodného výsledku double
- finálové a utkání o 3. místo se hraje modelem:
A-X, B-Y, A-Y, B-X, double
- vítězství v tomto utkání dosáhne družstvo po třetím
vyhraném zápasu; rozhodnuté utkání se zpravidla
opět nemusí dohrávat

-

hráči startují na náklady svých TJ nebo vlastní

7.

losování: veřejné, 08:30 – 09:00 v tělocvičně ZŠ

8.

občerstvení: bude zajištěno v herně

9.

informace:
a.
b.

kontaktní formulář na výše zmíněném webu
Karel Gabriel – tel.: 602 341 787
e-mail: karel-gabriel@seznam.cz

-

celý turnaj se hraje dvoustupňovým systémem
• 1. stupeň: skupinový
• 2. stupeň: vyřazovací
• dle času možné i kolo útěchy

-

všechny zápasy se hrají na 3 vítězné sady z 5

14. časový pořad:
- 08:00 – 08:30 prezentace účastníků
- 08:30 – 09:00 losování
- cca. 09:00 zahájení turnaje
15. rozhodčí: rozhodčí k jednotlivým zápasům určuje hlavní
rozhodčí z řad hráčů
16. ceny: DVOUČLENNÁ DRUŽSTVA OPEN
1. místo: 2 x pohár, věcné ceny
2. místo: 2 x pohár, věcné ceny
3. místo: 2 x pohár, věcné ceny
pro účastníky turnaje bude připravena tombola o věcné ceny
17. vítězové minulých ročníků:
2011
registrovaní:
– Ulrich Hosse (Pfarrkirchen) – Daniel Mareš (Schorndorf)
neregistrovaní:
– Miloš Koudelka (H. Týn) – Jan Březina (Domažlice)
2012
2-členná družstva OPEN:
– Ulrich Hosse (Neukirchen) – Daniel Mareš (Schorndorf)
jednotlivci NEREG:
– Jiří Holeček (H. Týn)
2013
2-členná družstva OPEN:
– Pavel Pour – Martin Chvátal (oba Bor u Tachova)

