Bratislavský stolnotenisový zväz, Černockého 6, 834 17 Bratislava
___________________________________________________________________
V Bratislave 15.12.2019
Oddielom stolného tenisu BA kraja

PROPOZÍCIE
Majstrovstiev bratislavského kraja v stolnom tenise jednotlivcov mužov a žien pre
r. 2019
Termín

:

12.1.2020 - nedeľa

Miesto

:

Základná škola Biskupická 21, 821 06 Bratislava ( herňa STO Spoje)

Organizátor :

Bratislavský stolnotenisový zväz

Riaditeľstvo súťaže :
riaditeľ
: Alexander Cibula
hl. rozhodca
: Andrej Čajkovič
zást. hl .rozhodcu : Jakub Cibula
Prihášky

:

Hráči podávajú e-mailom / dvojhra mužov, dvojhra žien, štvorhra mužov,
štvorhra žien, zmiešaná štvorhra / do 11.1.2020 do 18.00 hod. na adresu :
stospoje@stospoje.sk alebo priamo cez stránku www.stospoje.sk vrátane
štvorhier. Štvorhry bude možné prihlásiť aj v deň konania turnaja do 10.00 hod.
Prihláška musí obsahovať: priezvisko, meno, rok narodenia, registračné číslo
hráča a jeho klubovú príslušnosť. Prihláška bez uvedených náležitostí bude
neplatná.

Stránka MK:

Webová stránka MK bude www.stospoje.sk , kde bude priebežne uvádzaný
zoznam prihlásených a takisto tu budú uvedené výsledky MK.
Výsledky MK budú uverejnené aj na stránke www.stospoje.sk

Prezentácia :

Uskutoční sa dňa 12.1.2020 od 07.45 do 08.30.hod. v stolnotenisovej hale

Žrebovanie :

Uskutoční sa dňa 12.1.2020 o 8.30 hod. v stolnotenisovej herni.

Predpis

:

Hrá sa podľa pravidiel stolného tenisu, súťažného poriadku a tohto rozpisu
a - dvojhra mužov
b - dvojhra žien
c - štvorhra mužov
d - štvorhra žien
e - zmiešaná štvorhra
Začiatok súťaží : 9,00
Systém súťaže : Dvojhry sa hrajú dvojstupňovým systémom: I. stupeň skupinový, 2. stupeň
vylučovací. Hrá sa na 3 víťazné sety z piatich. Štvorhry vylučovacím systémom.
Právo štartu

: Zúčastniť sa môžu len registrovaní hráči a hráčky v BA kraji a hráči hrajúci v
zahraničí so súhlasom SSTZ, ak ich posledný materský klub - oddiel pred
odchodom do zahraničia bol na území bratislavského kraja.

Rozhodcovia: rozhodcov pri stoloch určí hlavný rozhodca z radov súťažiacich
Štartovné

: 6.- € na hráča, vrátane štvorhier.

Loptičky : JOOLA ***, biele
Námietky

: Podávajú sa u hlavného rozhodcu v zmysle Súťažného poriadku.

Titul

: Víťazi jednotlivých súťaží získajú titul: Majster bratislavského kraja pre r. 2020.

Finalisti dvojhry mužov a žien majú zabezpečenú účasť na Majstrovstvách Slovenska.
Turnaj nie je poistený, hráči štartujú na vlastnú zodpovednosť
Alexander Cibula
predseda ŠTK BSTZ
v.r.

Pavol Alexy
predseda BSTZ
v.r.

