pořádá

AMATÉR CUP
Turnaj družstev ve stolním tenise
pro rekreační hráče

26. ročník

Pořadatel: SKST Třešť, z.s.
Místo konání: Městská sportovní hala Třešť, vedle Základní
devítileté školy - ulice Josefa Hory
Datum konání:

2. dubna 2022 – Divize „A“ a „B“

Časový rozpis turnaje:
Postup soutěže:

700 až 715 – prezence
730 - slavnostní zahájení

soutěž tříčlenných družstev

Podle umístění přihlášených družstev v posledním odehraném
ročníku turnaje byla družstva rozdělena do dvou divizí:
Divize „A“ – 1/ ST Skalka, 2/ CARMIK Třešť, 3/ Česká pošta, 4/
Tři promile Hříšice, 5/ VRKOVA, 6/ Tenisti, 7/ Kmeti Hříšice, 8/
Nedělní Partie
Divize „B“ – 1/ Modrá ústřice, 2/ Fenca Team, 3/ Dolní Němčice,
4/ Strachoňovice, 5/ Řásná, 6/ No Stress, 7/ Třeštíci, 8/ Masoko, 9/
VKV
V případě dalších nově přihlášených družstev budou zařazena do
Divize „B“. Pořadatel si vyhrazuje právo na případný přesun
družstev do Divize „A“ z důvodu zachování stejného počtu družstev
v divizích.
Nástupnictví:
bude zachováno jen v případě stejného názvu
družstva, v případě změny názvu bude toto družstvo zařazeno do
Divize „B“. V případě dohody dvou družstev a souhlasu pořadatele
může dojít k jejich přesunutí mezi divizemi.
Systém soutěže:
hraje se skupinovým systémem do dosažení
pěti bodů v utkání nebo na šest utkání dle zápisu (rozhodne
pořadatel)
Míčky:

dodá pořadatel

Hlavní rozhodčí:

Jiří Páral

Rozhodčí divizí:

Vladimír Křivánek, Jan Křivánek

Občerstvení:

zajistí pořadatel - Jiří Kratochvíl, Vlastislav Kučera

Přihlášky:
závazné přihlášky do pátku 25.3. 2022 (včetně
soupisky hráčů) u pana Vladimíra Křivánka: TM: 737 251 988, email: vladimir.krivanek@jihlava-city.cz nebo pana Jiřího Párala:
TM: 720 234 681, e-mail: paral@podzimek.cz
Startovné:

vklady za družstvo ve výši 450 Kč (úhrada při prezenci)

Ceny:

věcné ceny

Předpis:
Maximální počet hráčů na soupisce družstva je omezen
na čtyři. Turnaje se mohou zúčastnit pouze hráči - družstva, která
nehrají v současně probíhající sezóně žádnou soutěž a jsou pozváni
pořadatelem. Hraje se pouze ve sportovní obuvi a oblečení, podle
Pravidel stolního tenisu a ustanovení tohoto předpisu. Pořadatel si
vyhrazuje právo na změnu systému soutěže a na udělení výjimky
z pravidel.
Upozornění pro všechny účastníky:
Turnaj se uskuteční v
souladu s aktuálními hygienickými a epidemiologickými pravidly
platnými v době konání turnaje. Každý účastník je povinen se
těmito pravidly řídit.
Každý účastník turnaje si je vědom toho, že se jej účastní na
vlastní riziko a odpovědnost. Současně prohlašuje, že mu jeho
zdravotní stav umožňuje účast na turnaji. Pořadatel turnaje
neodpovídá za jakékoliv škody, které účastníkům turnaje vzniknou.
Pozor na začátek - prosíme o dochvilnost! Losování - bude
provedeno i při nedochvilnosti a potvrzené účasti družstva. Mohlo
by dojít i ke kontumaci některých utkání.

v Třešti dne 5. března 2022

předseda SKST Třešť

Podporuje nás:

Město Třešť

www.skst-trest.cz

