KRAJSKÝ STOLNOTENISOVÝ ZVÄZ - TRNAVA
Leopoldov, 12. 12. 2018

vypisuje
Majstrovstvá trnavského kraja jednotlivcov mužov v stolnom tenise
pre rok 2019
1. Organizátor:

KSTZ Trnava

2. Usporiadateľ:

z poverenia VV KSTZ – STK Bojničky

3. Termín a miesto:

12. januára 2019 (sobota) telocvičňa ZŠ Bojničky

4. Riaditeľstvo:

Peter M a r k e ch – riaditeľ MKJ
Stanislav S l á d k o v i č – hlavný rozhodca
Vít D o b i š – zástupca hl. rozhodcu
Ing. Viliam P a v e l k a – organizačný pracovník

5. Prihlášky:

Majstrovstiev sa môžu zúčastniť všetci hráči trnavského kraja s platnou registráciou, t.j.
aj hráči okresných súťaží (5.-8. liga). Menovité prihlášky za klub musia byť doručené
výhradne elektronicky na e-mail: stanislavsladkovic@gmail.com najneskôr do 11.
januára 2019 (piatok) do 18,00 hod. Prihlášky budú spätne potvrdzované. Bez
potvrdenej prihlášky nebudú môcť pretekári na Majstrovstvách štartovať. Protest na
základe nepotvrdenej prihlášky nebude prejednávaný.

6. Úhrada nákladov:

pretekári štartujú na náklady svojich oddielov.

7. Informácie:

ing. Viliam Pavelka, m 0905 554 663, Vít Dobiš, m 0907-663 809

8. Predpis:

Hrá sa podľa platných Pravidiel stolného tenisu, Súťažného poriadku stolného tenisu
platného od 1. 6. 2018 a usporiadaní tohoto rozpisu, príp. ďalších pokynov KSTZ.

9. Súťaže:

Dvojhra, prípadne podľa účasti aj štvorhra. Súťaže dvojhier sa hrajú v 1. kole
skupinovým systémom, v 2. kole vyraďovacím systémom. Hráči, ktorí nepostúpia zo
skupín budú hrať súťaž útechy. Hrá sa na 3 víťazné sety z 5-ich. Usporiadateľ si
vyhradzuje právo upresnenia herného systému v závislosti od počtu prihlásených
hráčov. Nasadzovanie hráčov bude podľa platného krajského rebríčka k 1.7.2018.

10. Loptičky:

Xushaofa *** - plastová

11. Vklady:

5 €/pretekár

12. Rozhodcovia:

k jednotlivým zápasom určí hlavný rozhodca z účastníkov Majstrovstiev

13. Námietky:

podávajú sa v zmysle Súboru predpisov čl. 4.1.3.

14. Časový rozpis:

15. Titul:

7,30 – 8,15 prezentácia,
8,15 – 8,30 žrebovanie,
8,30 – 8,45 otvorenie,
9,00 – začiatok súťaže
Hráči, ktorí nebudú do 8,15 prezentovaní, budú z MKJ vylúčení bez možnosti
opätovného zaradenia. Meškanie v prípade nepredvídaných okolností je potrebné
telefonicky nahlásiť najneskôr do 8,15 na telefón 0907-663 809.
víťaz získa titul: Majster trnavského kraja pre rok 2019. Pretekári na 1.-3. mieste
získajú športový pohár a diplom. 3. miesto získajú obaja porazení semifinalisti. Víťaz
útechy získa taktiež športový pohár ako aj víťazi štvorhry. Semifinalisti dvojhry získajú
právo účasti na M-SR.

Stanislav S l á d k o v i č, v. r.
predseda VV KSTZ Trnava

Jozef T u r o ň, v. r.
STK Bojničky

