Zveme Vás v neděli 27.12.2015
na 2. ročník turnaje registrovaných hráčů ve stolním tenise – Starobělská Maxipálka, která je podpořena z rozpočtu
statutárního města Ostravy v rámci projektu "Rozvoj stolního tenisu ve Staré Bělé" a je podpořena z rozpočtu městského
obvodu Stará Bělá pod záštitou starosty městského obvodu Stará Bělá RNDr. Mojmíra Krejčíčka a místostarosty městského
obvodu Ostrava-Stará Bělá Mgr. Michala Hořínka.
Pořadatel:
Místo konání:
Ředitel turnaje:
Vrchní rozhodčí:
Přihlášky:

Rozpis soutěží:

Orel Stará Bělá, oddíl stolního tenisu
Katolický dům ve Staré Bělé, Junácká 413/124
GPS: 49.7631478N, 18.2382694E
Ing. Zdeněk Balušek
Ing. Marek Záškodný
Ing. Zdeněk Balušek 777 061 855,
Online přihlášení (do 26.12.2015 včetně) na adrese: http://turnaj.zaskodny.cz/
nebo na e-mail pinec@zaskodny.cz
nebo v den turnaje v místě konání s přirážkou na vkladech 20 Kč za každou soutěž
Soutěž č. 1 – dvouhra mužů
nezařazených v krajském žebříčku r. 2014-15
prezence do 9:00 hod
Soutěž č. 2 – dvouhra mužů
Od 51. místa krajského žebříčku r. 2014-15
prezence do 10:00 hod
Soutěž č. 3 – dvouhra mužů bez omezení ( hlavní soutěž )
prezence do 13:00 hod
Soutěž č. 4 – ženy bez omezení
prezence do 9:00 hod
Soutěž č. 5 – veteráni 60+
prezence do 11:30 hod

Hrací systém:

muži: vyřazovací na jednu porážku a tři vítězné sady
ženy a veteráni: hrací systém zvolí pořadatel dle počtu přihlášených hráčů

Informace:

O nasazení hráčů rozhoduje žebříček r. 2014-15. (případně pořadatel).
Ženy se mohou zúčastnit všech soutěží mužů.
O zařazení žen do soutěží mužů rozhoduje pořadatel.
Ve všech soutěžích se hraje o 3. místo

Stoly:

Butterfly Space Saver 6 ks

Míčky:

soutěž č. 3
ostatní soutěže

Vklady:

soutěž č. 1, 4, 5
soutěž č. 2
soutěž č. 3
účastník přihlášený ke třem a více soutěžím

Ceny:

soutěž č.1, 4, 5

soutěž č. 2

soutěž č. 3

plast XuShaoFa ***
plast XuShaoFa *** (po vzájemné dohodě možno hrát s celuloidem DHS ***)
50 Kč
60 Kč
70 Kč
130 Kč

1.místo 500 Kč
2.místo 300 Kč
3. místo 200 Kč

+ věcné ceny

1. místo 1 000 Kč
2. místo 500 Kč
3. místo 300 Kč

+ věcné ceny

1. místo 2 000 Kč
2. místo 1 500 Kč
3. místo 1 000 Kč

+ věcné ceny

Občerstvení zajištěno v místě konání turnaje!

Ing. Zdeněk Balušek, v.r.
Předseda oddílu stolního tenisu
Orel Stará Bělá

