8. ročník Memoriálu Jána Paščáka
(Propocízie

turnaja)

Organizátor

ŠKST Poľný Kesov

Hlavný sponzor

PB ISIS, s.r.o.

Sponzori

Nitriansky samosprávny kraj, Obec Poľný Kesov,
DATALAN, a.s.

Miesto konania turnaja

Telocvičňa LVS Poľný Kesov

Dátum konania turnaja

31.3.2018

Kategórie

Kategória do 15 rokov (len mládežníci z 8. ligy a
neregistrovaní) – táto kategória sa bude hrať oddelene
v priestoroch LVS
Kategória neregistrovaných hráčov a hráčov 8. ligy
Kategória hráčov 6. a 7. ligy

Čas konania turnaja

Kategória do 15 rokov: 10:00
Kategória neregistrovaní a 8.liga: 9:00
Kategória 6. a 7. ligy: 14:00
Registrácia je nutná minimálne 30 minút pre začiatkom
turnaja

Organizačný výbor

Jaroslav Vavrík – riaditeľ turnaja
Juraj Gašparík
Dušan Bosák

Limit počtu účastníkov

28 v každej kategórii

Prihlášky

Prihlásiť sa je nutné najneskôr do 27.3.2018 na tel.č. 0905
689 237 – Jaroslav Vavrík, 0908 231 558 – Juraj
Gašparík, 0907 115 158 – Dušan Bosák alebo mailom na
adresu vavrik.jaroslav62@gmail.com. Ak má hráč, ktorý
je prihlásený do nižšej kategórie záujem hrať aj
v kategórii 6.,7. ligy, bude to možné. Avšak len za
predpokladu, že nebude naplnený limit 28 hráčov.
Štartovné je 5 eur/osoba/kategória.

Predpis

Hrá sa podľa pravidiel stolného tenisu a týchto
propozícií, rozhodcovia budú pri stoloch len po prizvaní

Žrebovanie

Hráči budú nasadení do skupín podľa umiestnenia
v rebríčku úspešnosti okresných súťaží, zohľadnená bude
taktiež klubová príslušnosť – budeme sa snažiť rozdeliť
hráčov z rovnakých klubov do rozdielnych skupín,
samozrejme len to takej miery ako to bude možné

Herný systém

1. kolo – skupinová fáza, 4 skupiny, ďalej postupujú prví
4 hráči, hrá sa na dva víťazné sety
2. kolo – vyraďovacia fáza (pavúk), hrá sa na tri víťazné
sety

Loptičky

Plastové Joola flash, tri hviezdičky

Stoly

4 modré stoly značky značky Sponeta

Ceny

Prví štyria v každej kategórii obdržia vecné ceny
a víťazné poháre

Občerstvenie

2

Nie je potrebné si so sebou nič priniesť, občerstvenie je
v cene štartovného, švédske stoly + „mastný chleba
s cibulou“, o pitný režim bude taktiež postarané

