54. Mistrovství České republiky ve stolním tenise
s mezinárodní účasti
jednotlivců mužů a žen ČSTPS pro rok 2019
a závěrečného finálového turnaje „Liga bez bariér 2019“

P R O P O Z I C E:
A/

VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

1.
2.
3.

Pořadatel : z pověření ČSTPS – TJ Jičín – oddíl stolního tenisu
Termín konání : 30.8.-1.9. 2019
Místo konání : Sportovní areál v Jičíně, Revoluční 863, Jičín
Ředitelství soutěže :
Ředitel :
Vrchní rozhodčí :
Zástupce vrchního rozhodčího :
Delegát ČSTPS :
Lékařská služba :

Mgr. Milan Roček
Jan Červenka
Milan Kříž
Petr Bureš
MUDr. Zbyněk Zikmund

4.

Startovné : 500,- Kč na osobu, zahraniční účastníci 20,- EURO na osobu, dopravné na
náklady vysílajícího oddílu SK nebo TJ

5.

Pořadatel hradí : 2x ubytování (30. a 31. srpna), 2x večeři (30. a 31. srpna), 1x oběd
(31. srpna), 2x snídani (31. srpna a 1. září)

6.

Přihlášky : nejpozději do 12.8.2019 na adresu Petr Doule, Pod Lipami 893, 506 01 Jičín nebo
na mail: kfd@kfd.cz. Kopii přihlášky zaslat předsedovi STK emailem – bures.petr@petrbures.com

7.

Za závaznou přihlášku se považuje zaslání soupisky startujících hráčů se jmény hráčů a
zařazení do skupiny postižení 6 – 10.

8.

Prezence : v pátek 30. srpna 2019 do 16.00 hod. ve velké chodbě Sportovního areálu v Jičíně
– I. patro. Při registraci bude provedena kontrola zařazení u jednotlivých hráčů do skupin
postižení a vybráno startovné v hotovosti.

B/

TECHNICKÁ A OSTATNÍ USTANOVENÍ

1.

M ČR jednotlivců – systém bude upřesněn dle počtu účastníků.
I. stupeň dvouher: Skupinový – skupiny dle počtu účastníků. II. stupeň dvouher: první dva
ze skupin o vítěze - vylučovacím způsobem (KO), Hrací stupně v jednotlivých skupinách
budou upřesněny podle počtu přihlášených závodníků.
OPEN, Čtyřhry mužů a žen, smíšené čtyřhry a soutěže útěchy vylučovacím způsobem, vše
na tři vítězné sady z pěti.

-

Dvouhry mužů (skupiny postižení 6-7,8,9,10)
Dvouhry žen (skupiny postižení 7-10)
Čtyřhra mužů a žen bez rozdílu postižení (možnost účasti hráčů se zařazením 10+ součet
páru 19)
Smíšená čtyřhra bez rozdílu postižení (možnost účasti hráčů se zařazením 10+ součet páru 19)
OPEN mužů a žen bez rozdílu postižení (možnost účasti hráčů se zařazením 10+)

2.

Podmínky účasti :
včas zaslaná jmenovitá přihláška účastníků, obnovené zařazení dle zápisu STK č. 5
2018/odstavec 3 do skupiny postižení 6 – 10 od klasifikátora MUDr. Miroslava Havrdy, nebo
Petra Sedláčka. Klasifikátor bude přítomen od 15.00 – 16.30 pro hráče, kteří nemají
obnovenou klasifikaci.

3.

Časový program :
Pátek 30. 8. 2019

Sobota 31. 8. 2019

Neděle 1. 9.2019
4.
5.
6.
7.
8.

do 16.00 hod – příjezd, prezence, ubytování
17.00 - 17.30 – večeře
18.00 - 18.30 – losování M ČR jednotlivců za účasti vedoucích družstev,
vrchního rozhodčího a zástupce STK
18.00 - 22.00 – finále „Ligy bez bariér 2019“ dle vylosování
7.00 - 8.00 – snídaně
8.30 - 09.00 – slavnostní zahájení mistrovství
9.00 - 12.00 – MČR jednotlivců v jednotlivých skupinách postižení
12.00 - 13.00 – oběd
13.00 - 18.00 – pokračování soutěží jednotlivců
18.00 - 19.00 – večeře
20.00 - 24.00 – vyhlášení výsledků MČR v soutěžích jednotlivců,
následovat bude společenský večírek s hudbou, druhou
večeří, občerstvení bude hrazeno pořadatelem
8.30 - 9.30 – snídaně – odjezd jednotlivých družstev

Ceny : Vítězové jednotlivých skupin postižení získají titul Mistr ČR a první tři v každé
skupině obdrží medaile a diplomy.
Míčky : bílé míčky „JOOLA“ *** (plast)
Protesty : podávají se nejpozději 10 minut po skončení utkání řediteli M ČR s vkladem 100,Kč. Při zamítnutí protestu se vklad nevrací.
Za zdravotní stav startujících hráčů a zařazení do skupin postižení odpovídá vysílající oddíl,
STK si vyhrazuje právo provedení úprav hracím systému a časovém programu
Upozorňujeme účastníky na možnost využití Aqua centra (bazény, sauny, tobogánu apod. ve
sportovním areálu).
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Mgr. Milan Roček Jan Červenka
ředitel soutěže v.r. vrchní rozhodčí v.r.

Ing. Petr Doule,
předseda stolního tenisu
TJ Jičín v.r.
Mail: kfd@kfd.cz

Petr Bureš
předseda STK ČSTPS v.r.
telef. 603 163 117
bures.petr@petr-bures.com

