PROPOZICE
Mistrovství České republiky jednotlivců mužů, žen a mládeže neslyšících
Mistrovství České republiky družstev mužů, žen a mládeže neslyšících
ve stolním tenise dne 9. 2. - 10. 2. 2019 v Hradci Králové
Pořadatel:
Datum:
Místo:
Ředitel soutěže:
Hospodář:
Hlavní rozhodčí:
Přihlášky:
Podmínky:
Upozornění:
Ubytování:
Doprava:
Datum:
Časový pořad:

Startovné:

Pravidla:
Soutěže:
Systém soutěže:

z pověření ČSNS a STK ST. T. - SKN HRADEC KRÁLOVÉ, z.s.
sobota 9. února 2019 - neděle 10. února 2019
MŠ, SZŠ a PŠ, Hradecká 1231/11b, Hradec Králové, 500 03
Jaroslav MILICH
Marie KREJČÍ
slyšící rozhodčí
jmenovité přihlášky zašlete nejpozději do 2. února 2019
pí. předsedkyně STK ST. T. Jitka MAZUCHOVÁ, Preslova 71, 602 00, Brno,
email: mazuchova.jitka@gmail.com
je otevřeny pro všechny účastníku z celé republiky - platný členský průkaz ČSNS
stravné a cestovné hradí kluby podle směrnic ČSNS. Každý závodník startuje na vlastní nebezpečí.
nezajištujeme. Zajistí vlastní klub.
od Terminálu HD trolejbus č. 1 - výstup 7. zastávka „Heyrovského“
PROPOZICE - JEDNOTLIVCI MUŽŮ, ŽEN A MLÁDEŽE
sobota 9. února 2019
8:30 - 8:45 hod. prezentace účastníků, kontrola průkaz ČSNS
8:45 - 9:15 hod. losování
9:30 hod.
zahájení dvouhry mužů, žen a mládeže
16:30 hod.
vyhlášení vítězů jednotlivců a losování na M ČR družstev
muži, ženy 100,- Kč za 1 osobu
mládeže chlapci i dívky do 23 let 60,- Kč za 1 osobu
!! Nutné zaslat startovné do 2. února 2019 - předem na účet do SKN HRADEC KRÁLOVÉ číslo účtu 244 936 796/0300 (nutno uvést M ČR HK + vlastní jméno a příjmení).
V případě neúčasti se nevrací (vrací se pouze po doložení lékařského potvrzení)
dle Manuálu ČSNS a směrnice STK-STT 2010. Míčky značky „NITTAKU - Premium +40***“
dvouhra mužů, žen i mládeže chlapci i dívky
o systému se rozhodne dle počtu přihlášených hráčů a před losování bude oznámeno přesně, jak se
bude hrát. U losování budou hráči seřazeny do skupin, kde se budou zápasy hrát na tři vítězné sety
první dva z každé skupiny postupují do vyřazovacího pavouka, kde se budou hrát zápasy na čtyři
vítězné sety.

PROPOZICE - DRUŽSTVA MUŽŮ, ŽEN A MLÁDEŽE
neděle 10. února 2019
8:30 - 8:45 hod. prezentace účastníků
9:00 hod.
zahájení družstva mužů, žen a mládeže
14:00 hod.
vyhlášení vítězů družstev
300,- Kč za družstvo - budou vybíraný při prezentaci
Startovné:
každý s každým na dvě vítězství, zápasy se budou hrát na tři vítězné sety. Nejprve se budou hrát
Systém soutěže:
dvě dvouhry, v případě remízy pak rozhodující čtyřhra
turnaj se uskuteční v případě, že se přihlásí alespoň 3 družstva
Podmínky:
2 muži + 1 náhradník (můžou hrát v něm 1 žena nebo 1 mládež)
Družstvo:
Každý člen družstva: musí nastoupit k utkání ve stejném dresu a kraťasech
Schvalovací složka ČSNS: agenda M-ČR 2019 – Jiří Bělohlávek – schválí 2019/2/9
Datum:
Časový pořad:

Jaroslav MILICH
předseda SKN HRADEC KRÁLOVÉ

Jitka MAZUCHOVÁ
předsedkyně STK STT ČSNS

