"Veľkonočný turnaj v stolnom tenise
o pohár starostu Krásnej"

Stolnotenisový turnaj jednotlivcov pre neregistrovaných hráčov
s trvalým pobytom v Mestskej časti Košice - Krásna
-----------------------------------------------------------------------------------

Organizátor:
Miestny úrad Mestskej časti Košice - Krásna
----------------------------------------------------------------------------------Termín a miesto:
22. apríla 2017 (sobota) o 09:00, Kultúrny dom, Opátska 18, Košice Krásna
----------------------------------------------------------------------------------Program turnaja:
08:30 – 09:00 hod. - prezentácia hráčov
09:00 - 09:15 hod. - otvorenie turnaja, rozlosovanie hráčov do skupín,
09:15 - 12:00 hod. - súťaž jednotlivcov v skupinách
12:00 - 13:00 hod. - obed (boršč)
13:00 - 16:00 hod. - vyraďovacia fáza (pavúk A a pavúk B)
16:00 - 16.30 hod. - vyhodnotenie turnaja, odovzdávanie cien najlepším
Časový program je iba informatívny. Organizátor môže v prípade
časového sklzu alebo podľa počtu prihlásených zmeniť systém turnaja.
----------------------------------------------------------------------------------Ceny:
1.– 3. Miesto: víťazný pohár, diplom a nákupná poukážka v hodnote
60, 40, 30,- EUR,
4. – 6. Miesto: diplom a nákupná poukážka v hodnote 10,- EUR).
Každý účastník turnaja získava účastnícky emblém.

Víťazi musia byť prítomní na vyhlásení výsledkov, inak strácajú nárok na
odmenu.
----------------------------------------------------------------------------------Systém turnaja:
Bude sa hrať podľa 2 - stupňového modelu:
1. súboje v základných skupinách ( každý s každým)
2. vyraďovacia fáza (Skupina A a Skupina B)
1. ZÁKLADNÉ SKUPINY:
Hrá sa v dvoch základných skupinách na dvoch stoloch systémom každý s
každým, na dva víťazné sety.
Hráči v základných skupinách budú nasadení podľa rozlosovania.
Podľa počtu hráčov sa v skupine odohrá zápasov:
6 hráčov v skupine - 15 zápasov (cca 3:00 hod. / na 2 sety
7 hráčov v skupine - 21 zápasov (cca 4:15 hod. / na 2 sety
8 hráčov v skupine - 28 zápasov (cca 6:00 hod. / na 2 sety
Trvanie zápasov v základných skupinách je za predpokladu, že priemerná
dĺžka zápasu na dva víťazné sety trvá približne 12 minút,
O víťazoch v základných skupinách rozhodnú tieto kritéria:
1. najvyšší počet získaných bodov
2. najvyšší počet vyhratých setov
3. najmenší počet prehratých setov
4. vzájomné zápasy

2. VYRAĎOVACIA FÁZA (PAVÚK):

Pavúk víťazov) - postúpia prví dvaja najlepší hráči zo skupiny A a prví
dvaja najlepší zo skupiny B.
Prvé kolo hrá: 1.A. s 2.B, 1.B s 2.A

Druhé kolo: hrajú víťazi a porazení zo zápasu z prvého kola medzi sebou.
Hrá sa na tri víťazné sety.
Hrá sa plastovými loptičkami Joola*** Nebude sa hrať celuloidom.
Zápasy prebehnú za asistencie rozhodcov.
---------------------------------------------------------------------------------Prihlášky:
Záväzné prihlášky na turnaj musia byť doručené v termíne do 15. apríla
2017 a to, e-mailom sekretariat@kosicekrasna.sk alebo telefonicky na
0907 447 300, - Ondrej Kažimír).Nakoľko počet hráčov na turnaji je
limitovaný hráči sa musia prihlásiť pri prezentácií v deň turnaja najneskôr
do 09:00. Prihlásení hráči, ktorí nebudú v deň konania turnaja do 09:00
odprezentovaní, budú z turnaja vylúčení bez možnosti opätovného
zaradenia. Meškanie, v prípade nepredvídaných okolností je potrebné
telefonicky nahlásiť najneskôr do 08.00 v deň konania turnaja na
telefónne číslo 0907 447 300 – Ondrej Kažimír.
Podmienky účasti:
Ešte predtým ako sa prihlásite, podrobne si prečítajte podmienky účasti:
Turnaj je určený výhradne iba pre neregistrovaných hráčov a
neaktívnych hráčov s trvalým pobytom v mestskej časti Košice –
Krásna.
Hráčom s akoukoľvek registráciou, vrátane najnižších a žiackych súťaží,
bez trvalého pobytu v Krásnej nebude umožnené hrať na turnaji !!!
Súťažia spoločne muži, ženy a mládež. Minimálny vek na prihlásenie do
turnaja je 10 rokov.
Registračný poplatok pre hráčov od 15. rokov je 5,- EUR, ktorý je
povinný zaplatiť každý hráč v deň konania turnaja pri prezentácii.
Ak nespĺňate podmienky účasti, neprihlasujte sa prosím, tento turnaj nie
je určený pre vás. Budeme striktne dbať na dodržiavanie stanovených
pravidiel. Ak príde k porušeniu týchto pravidiel, bude hráč
diskvalifikovaný. Organizátor môže skontrolovať správnosť údajov u
neznámych hráčov podľa občianskeho preukazu.
Občerstvenie: každý účastník dostane jednu dávku boršču a 1,5 l
minerálku ( v cene registračného poplatku).

Upozornenie:
Turnaj nie je poistený - každý účastník štartuje na vlastné
nebezpečenstvo úrazu s vedomím svojho zdravotného stavu a prípadné
poistenie si zabezpečuje individuálne.
----------------------------------------------------------------------------------Pre všetkých hráčov a priaznivcov stolného tenisu je pripravený aj bufet, v
ktorom si môžete zakúpiť nápoje.
----------------------------------------------------------------------------------Kontakt:
Miestny úrad Mestskej časti Košice - Krásna
Opátska 18, Košice – Krásna, 040 18
e-mail: sekretariat@kosicekrasna.sk
Ondrej Kažimír, 0907 447 300 – poradca starostu pre oblasť športu
----------------------------------------------------------------------------------TEŠÍME SA NA VAŠU ÚČASŤ NA VEĽKONOČNOM TURNAJI
V STOLNOM TENISE O POHÁR STAROSTU!

