
SPOMIENKA NA ELMÍRU  –  TURNAJ DVOJÍC
Stolnotenisový turnaj 

Dátum konania: 1.04.2017 sobota

Organizátor: stolnotenisoví hráči Amatéri z Bachovej

Miesto:

Spojená škola sv. Vincenta de Paul
Bachova 4
821 03 Bratislava Ružinov

koordináty: 48.154824, 17.169378       zástavka MHD Súmračná

Program turnaja:

08:00 - 08:30 hod. - prezentácia hráčov

08:30 - 09:00 hod. - rozlosovanie hráčov do skupín, otvorenie turnaja

09:00 - 14:00 hod. - súťaž v skupinách

14:00 - 16.00 hod. - vyraďovacia fáza (pavúk)

16:00 - 16:30 hod. - vyhodnotenie turnaja, odovzdávanie cien najlepším

Organizační pracovníci

Miro Fikar (0908 656 480, miroslav.fikar@gmail.com), Dušan Táborský (0905 487 732)

Záväzné prihlášky na turnaj musia byť doručené elektronicky cez prihlasovací formulár

http://stolnotenisovyturnaj.eu/turnaje/amateri-z-bachovej/prihlasovanie-na-turnaj

Vklad:  12 € družstvo (6 € za hráča), v cene je občerstvenie: jedlo, nápoje a iné dobroty

Platba: Do 7 dní po prihlásení treba poukázať 12 € na účet SK1683605207004200489726. Ak 
neprebehne úhrada do 7 dní, budú dvojica presunutá do zoznamu náhradníkov a príležitosť 
dostane ďalšia. Po 14 dňoch od prihlásenia v prípade neuhradenia štartového bude registrácia 
neplatná. Prihlásenie je možné stornovať najneskôr do 15. marca (telefonicky alebo emailom) a 
štartovné bude vrátené späť na účet. V prípade stornovania prihlášky po 15. marci si hráči musia 
za seba nájsť náhradu sami, inak celá suma prepadá v prospech organizátora. Je možné sa 
prihlásiť aj na mieste, avšak iba za predpokladu, že nebude dostatočný počet prihlásených. 
Meškanie v prípade nepredvídaných okolností je potrebné telefonicky nahlásiť najneskôr do 8.30 v
deň konania turnaja organizátorom.

Systém súťaží

Dvojstupňový turnaj. Prvý stupeň prebieha v základných skupinách, v ktorých sú tri družstvá. 
Zápasy medzi družstvami pozostávajú z 4 dvojhier a jednej štvorhry systémom Davis Cup (1A-2B,
2A-1B, štvorhra, 1A-1B, 2A-2B). Družstvo, ktoré získava aspoň tri výhry, získava bod. Zo skupiny 
postupujú dve družstvá do hlavného pavúka, tretie družstvo do pavúka o cenu útechy.  V prípade 
rovnakého počtu bodov rozhodujú počty vyhraných zápasov. Druhý stupeň je vylučovací a hrá sa 
na tri vyhrané zápasy.

Ceny

Družstvá na prvých troch miestach a viťaz ceny útechy obdržia pohár a vecnú cenu. 

Všeobecné ustanovenia:

Turnaj nie je poistený, hráči hrajú na vlastnú zodpovednosť.

http://stolnotenisovyturnaj.eu/turnaje/amateri-z-bachovej/prihlasovanie-na-turnaj

