
TJ Dunajec Spišská Stará Ves/Lesnica

Vás pozýva na
na 2. turnaj 2. ligy starších žiakov PSTZ

A. VŠEOBECNÉ USTANOVENIA :
1. Usporiadateľ : TJ Dunajec Spišská Stará Ves/Lesnica
2. Dátum usporiadania : 26. októbra 2019 / sobota /
3. Miesto : telocvičňa Spojenej školy Spišská Stará Ves, Štúrova 231
4. Riaditeľstvo súťaže :

Riaditeľ : Ján Kurňava – primátor mesta Spišská Stará Ves
Hlavný rozhodca : Daniel Gašparovič
Hlavný usporiadateľ :  Ján Stanko

5. Prihlášky a informácie : Telefón: Ján Stanko – 0949 344197
Osobne najneskôr do ukončenia prezentácie, t.j. 23.2.2019, do 08,30 hod.

B. TECHNICKÉ USTANOVENIA :
6. Predpis:  Hrá sa podľa pravidiel stolného tenisu, podľa SP stolného tenisu a podľa ustanovení

tohto rozpisu. Hrá sa s loptičkami značky XUSHAOFA - *** 40+
7. Súťažné disciplíny :  a/ dvojhra
8. Systém súťaže :   hrá sa v skupinách s nasadenými hráčmi podľa rebríčka vytvoreného na základe

výsledkov z prvého turnaja. Zo skupiny postupujú prví dvaja do horného
pavúka. Hráči na spodných priečkach hrajú spodný pavúk resp. skupiny.
Hrá sa konečné umiestnenie. Hrá sa na tri vyhrané sety.

9. Účastníci :  Turnaja sa môže zúčastniť, ktorýkoľvek hráč z regiónu PSTZ od ročníka 2005 a mladší.
10. Časový rozpis :
7,30 – 08,30 hod. prezentácia
08,30 – 09,00 hod. žrebovanie súťaží
09,00 – 09,10 hod. otvorenie turnaja
11. Titul a ceny : Prví traja získajú medaily.
Upozornenie: účastníci štartujú na vlastnú zodpovednosť Turnaj nie je poistený, hráči štartujú na vlastnú
zodpovednosť. Usporiadateľ si vyhradzuje právo akejkoľvek zmeny propozícií.
Technické ustanovenia 2. ligy starších žiakov:
2. liga starších žiakov – hrá sa dlhodobo, turnajovo, 3 –členné družstvá - za každé družstvo
štartuje na turnaji ľubovoľný počet hráčov, minimálne však 2 hráči, pokiaľ štartuje na turnaji 1 hráč
oddielu, jeho výsledky sa do súťaže družstiev nezapočítavajú - do súťaže družstiev sa zarátavajú
výsledky 3 najlepších hráčov - zloženie skupín (minimálne 3-členné) - na prvom turnaji je losovanie
podľa výsledkov zo súťažného ročníka 2018/2019. Na ďalších turnajoch je nasadzovanie vykonávané
podľa priebežného poradia  jednotlivcov po predchádzajúcich turnajov.

Tešíme sa na Vašu účasť

Organizačný výbor turnaja


