POZVÁNKA

na XXXI. ročník celostátního turnaje
tříčlenných družstev mužů a dvoučlenných družstev žen ve stolním tenise,
pořádaný spolkem Brněnský rekreační stolní tenis – BREST
A. Všeobecná ustanovení:
1. Pořadatel:

spolek BREST

2. Datum konání:

16. 11. 2019

3. Místo konání:

hala stolního tenisu TTC Moravská Slavia Brno, Vojtova 12

4. Organizační výbor:

ředitel:
hlavní rozhodčí:
jednatel:

5. Přihlášky:

Ing. Anna Babjaková
p. Roman Janda
Ing. Martin Smejkal
pí. Zdeňka Křížová
Ing. Pavel Mičánek
RNDr. Stanislava Hrdličková

tel.: 604 509 449
tel.: 604 211 283
tel.: 733 513 015
tel.: 608 430 136
tel.: 775 328 262

závazné přihlášky a seznamy hráčů zasílejte do
11. 11. 2019
na adresu: Ing. Anna Babjaková, Spodní 24, 625 00 Brno, nebo
na e-mail:
ab2007ab@gmail.com

6. Startovné:

vklad za družstvo mužů činí
450,- Kč
vklad za družstvo žen činí
300,- Kč
Částka musí být uhrazena v hotovosti při prezentaci před zahájením
soutěže, proti potvrzení vkladu pořadatelem. Tyto peníze slouží
pořadateli k částečné úhradě nákladů na turnaj (pronájem herny,
ceny, slavnostní večírek).

7. Losování:

bude provedeno za účasti všech kapitánů družstev a hlavního
rozhodčího (viz. časový rozvrh).
občerstvení bude zajištěno v místě konání turnaje.
Účastníci se stravují na vlastní náklady.

8. Stravování:
9. Ubytování:

ubytování je možné v ubytovně POZEMSTAV, Horní 19,
(tel. 543 555 034), nebo v jiném zařízení poblíž herny:

Sharingham
http://www.sharingham.cz/cs/
Hotel Brno
http://www.hotelbrno.cz/
A – Austerlitz Hotel http://www.austerlitzhotel.cz/
Hotel Omega
http://www.hotelomega.eu/fotogalerie
Trochu dál, ale ne daleko (taxi, nebo MHD):
Hotel Voroněž
http://www.oreahotelvoronez.cz/cz/
CampeaAparthotel https://www.campea-aparthotel.cz
Hotel Morávka
http://www.hotelmoravka.cz/
www.CityHostelBrno.cz(ceny od 350 Kč/noc)
Ubytování Kupková http://www.brno-penzion.cz/cs/
Doporučujeme vlastní rezervaci, nebo se pokusíme ubytování zajistit dle Vašich požadavků.
(Náklady za ubytování hradí účastníkům vysílající organizace).
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B. Technická a ostatní ustanovení
1. Soutěžní disciplíny a systém:
Soutěž tříčlenných družstev mužů a dvoučlenných družstev žen.
Hraje se podle pravidel stolního tenisu ČSTV
ČSTV, soutěžního řádu a podle ustanovení tohoto
předpisu. Dosažením 5 bodů u družstva mužů a 3 bodů u družstva žen utkání končí.
Hraje se na 3 vítězné sety.
Systém bude upřesněn podle počtu přihlášených družstev mužů a žen.
Míčky DHS*** - plastové - dodá pořadatel.
2. Podmínky účasti:
a) Turnaje se mohou zúčastnit všechna řádně přihlášená družstva sestavena:
sestaven
- z neregistrovaných hráčů bez rozdílu věku,
- z registrovaných hráčů
hráčů,, max. do úrovně nejnižší krajské soutěže (KP2), kteří jsou
uvedeni na soupiskách zaslaných s přihláškou vyhovující všem podmínkám,
s výjimkou družstev pozvaných pořadatelem.
b) Účastník startuje na vlastní nebezpečí, s vědomím svého zdravotního stavu.
3. Časový rozvrh:
sobota 16. 11. 2019 8:00 – 8:30

prezentace

8:30 – 9:00

losování

9:00

zahájení turnaje

cca 20:00

vyhlášení vítězů „ Restaurace Union“,
Union Vídeňská 77

4. Ceny:
První tři vítězná družstva mužů a žen obdrží věcné ceny při vyhlášení výsledků turnaje na
společenském večírku v restauraci „ Restaurace Union“, Vídeňská 77..
(cca 6 minut od herny a ubytovny).
5. Námitky:
Proti výsledkům utkání se lze odvolat do 10
10-ti
ti minut po utkání písemně s vkladem 50 Kč
u vrchního rozhodčího, který vše řeší s konečnou platností dle soutěžního řádu stolního
tenisu a rozpisu. V případě odůvodněné námitky bude vklad vrácen.
C. Doprovodný program
V rámci turnaje bude k dispozici profesionální masér (sportovní i relaxační masáže),
masáže) ceny
dohodou.
Těšíme se na vás!
V Brně dne 20. 10. 2019
Za organizační výbor turnaje:

Ing. Anna Babjaková
předsedkyně
dkyně spolku BREST
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