ČESKÝ SVAZ NESLYŠÍCÍCH SPORTOVCŮ - STK STOLNÍ TENIS

Mistrovství České republiky jednotlivců mužů, žen a mládeže neslyšících
ve stolním tenise dne 18. února 2012 ve Zlíně
PROPOZICE
Pořadatel:

z pověření ČSNS a STK ST. T. - TJ Slovan Zlín

Datum:

sobota 18. února 2012

Místo:

Hala stolního tenisu (BEZA) Zlín, Podvesná XIV., Zlín 760 01

Ředitel soutěže:

Vladislav HOTAŘ

Hospodářka:

Božena EGYEDOVÁ

Hlavní rozhodčí:

Delegováni ZKSST (Zlínský krajský svaz stolního tenisu)

Přihlášky:

jmenovité přihlášky zašlou nejpozději do 6. února 2012 -pí. předsedkyně STK ST. T.
Jitka MAZUCHOVÁ, Preslova 71, 602 00, Brno 2, e-mail: mazuchovi@volny.cz
muži i ženy 50,- Kč za 1 osobu, mládež (15-24 let) 30,-Kč za 1 osobu - budou
vybírání při prezentaci

Vklad:
Pravidla:

dle Manuálu ČSNS a směrnice STK ST. T. 2010

Soutěže:

dvouhra mužů, žen i mládeže i čtyřhra muži, ženy a mládeže
A. - 1. stupeň skupinový: Nasazení do skupin podle žebříčku 1. ve skupině každý
s každým na tři vítězné sady z pěti, do 2. stupně postoupí první 2 hráči z každé
skupiny.

Systém soutěže:

2. stupeň vylučovací: hraje se na čtyři vítězné sady ze sedmi, nasadí se první čtyři
hráči podle žebříčku a druzí se dolosují bez třídění do opačné poloviny než hráč
z jejich skupiny
Časový program:

B. - podle málo počtu účastníku (vyřešíme na místě STK ST. T.)
9:00 - 9:15 hod. - prezentace účastníků, kontrola průkaz ČSNS
9:15 - 9:45 hod. - losování
10:00 hod. - zahájení a dvouhry mužů, žen a mládeže
16:00 hod. - vyhlášení vítězů

Podmínky:

je otevřeny všechny účastníku z celé ČR - platný členský průkaz ČSNS
stravné a cestovné se proplácí dle směrnic ČSNS. Každý závodník startuje na vlastní
Upozornění:
nebezpečí.
Z centra města zastávka náměstí Práce trolejbus č. 2 (výstup Baťova nemocnice), ze
zastávky Školní - trolejbus č. 8 nebo 9 - výstup Baťova nemocnice, nebo autobus
č. 33 - výstup zastávka Podvesná X.
Doprava:
Z těchto zastávek pěšky do uličky mezi baťovy domky - Podvesná XIV. Hala je
v ulici blíže směrem k řece.
Schvalovací složka ČSNS: Agenda MČR 2012 – Ing. Marcela Hyklová, 2012/02/18

Vladislav HOTAŘ

Jitka MAZUCHOVÁ

ředitel turnaje

předsedkyně STK ST. T. ČSNS
http://www.csns-stolnitenis.wz.cz/

