PROPOZÍCIE MAJSTROVSTIEV REGIÓNU JEDNOTLIVCOV
(zároveň 4. BODOVACIEHO TURNAJA NR+TN KRAJA)
ROČNÍK 2017/2018
1. Kategória:

Najmladšie žiactvo (nar. 1.1.2007 a mladší)

2. Dátum:

Nedeľa 11.3.2018 o 9:00 h

3. Miesto konania: Drietoma – základná škola
4. Riaditeľ turnaja: Ľuboš Surovský
5. Hlavný rozhodca: Henrich Horňáček – mobil 0903 265 410
6. Vklad:

2 eurá za hráča/hráčku.

7. Webová stránka: www.kstznitra.sk
8. Predpis:

Hrá sa podľa pravidiel stolného tenisu, súťažného poriadku
a ustanovení týchto propozícií.

9. Súťaže:

1. dvojhra najml. žiaci
3. štvorhra najml. žiaci

10. Systém súťaže:

2. dvojhra najml. žiačky
4. štvorhra najml. žiačky

5. mix

Dvojhra – dvojstupňový: I. stupeň – skupinový, II. stupeň – vyraďovací.
Skupiny 3 – 4-členné. Iná početnosť sa nepripúšťa. Do druhého stupňa
bez ohľadu na početnosť skupín postupujú vždy prví dvaja! Druhý stupeň sa
žrebuje voľne, netriedi sa podľa klubov. Hrá sa jednoduchý K.O. systém, t.j.
o 3.-4. a 5.-8. miesto sa nehrá! U najml. žiačok v prípade 5 a menej hráčok,
v dvojhre jedna skupina bez druhého stupňa!
Štvorhry – jednoduchý K.O. systém.

11. Právo štartu:

Len registrovaní hráči/hráčky z NR a TN kraja (bez hráčok BB kraja)!!!
Štart neregistrovaného hráča sa nepripúšťa a je dôvodom, že sa
turnaj nebude započítavať do slovenského rebríčka.
Kontrolu vykoná hlavný rozhodca z poslednej dostupnej databázy
mládeže uverejnenej na www.sstz.sk
Ak v nej hráč/hráčka nie je, musí sa preukázať platnou registračkou!

12. Rozhodcovia:

Určí hlavný rozhodca z radov hráčov/hráčok.

13. Časový rozpis:

V deň turnaja prezentácia od 8:00 do 8:30 h, žrebovanie od 8:30 h.

14. Ceny:

Hráči umiestnení na 1. – 3. mieste vo všetkých kategóriách získajú
diplom a medailu. Majstri kraja v dvojhre športový pohár.

Poznámka:

Ak sa niektorej súťaže zúčastní menej ako 8 hráčov/dvojíc, daná súťaž sa
odohrá, ale nebude vyhodnotená ako majstrovská (Súťažný por. 4.2.1.2.1.)

Riaditeľ turnaja: Ľuboš Surovský, v.r.

Hlavný rozhodca: Henrich Horňáček, v.r.

