Zveme Vás
na Handicapové turnaje 2019 hráčů ve stolním tenise - Starobělský Handicap
1. Pořadatel:

Orel Stará Bělá, oddíl stolního tenisu
Ředitel turnaje: Tomáš Režný
Vrchní rozhodčí: Marek Záškodný

2. Místo konání:

Katolický dům ve Staré Bělé, Junácká 413/124, GPS: 49.7631478N, 18.2382694E

3. Datum konání:

pravidelně každý druhý týden ve čtvrtek do začátku nové sezóny nebo do odvolání, případné
změny termínů naleznete s dostatečným předstihem na http://turnaj.zaskodny.cz/
první turnaj: 20.6.2019, další turnaje: 4.7.2019. 18.7.2019, ...

4. Přihlášky:

na adrese: http://turnaj.zaskodny.cz/ nebo na e-mail: pinec@zaskodny.cz nebo na místě

5. Rozpis soutěží:

Handicap dvouhra - prezentace do 17:15 zahájení 17:30

6. Podmínky účasti:

bez omezení

7. Vklady:

80 Kč při online registraci nebo 100 Kč při registraci na místě

8. Stoly:

4 ks Butterfly

9. Míčky:

DHS *** plast

10. Soutěžní systém:

určen dle počtu účastníků
do 32 hráčů dvoustupňový => tabulky + pavouk
nad 32 hráčů vyřazovací systém na 1 porážku (pavouk)
hraje se na 3 vítězné sety do 11

11. Určení handicapu: Určeno dle aktuálního řebříčku EloST.
Maximální handicap je 8 bodů.
Rozřazení handicapů dle EloST:
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Nezařazeným (nebo málo aktivním – posoudí pořadatel) hráčům, kteří postoupí ze skupiny
bude snížen handicap do dalších turnajů o 1 bod. V případě, že hráč se sníženým handicapem
na 2 turnajích nepostoupí ze skupiny, tak se mu handicap o 1 bod zvýší.
Informace o turnaji, průběžné výsledky a aktuální výši handicapů je možné sledovat na
webové stránce s přihláškou na turnaj (http://turnaj.zaskodny.cz/).
12. Ceny:

finanční ceny - určeno dle počtu účastníků
do 5 hráčů včetně => finanční odměna jen pro vítěze
do 9 hráčů včetně => finanční odměna pro první 2 hráče
10 a více hráčů => finanční odměna pro první 3 hráče výše finanční odměny bude oznámena
před začátkem turnaje na místě
Ing. Miloš Fabián st., v. r.
Předseda oddílu

