PROPOZÍCIE TURNAJA SLOVENSKÉHO POHÁRA MLÁDEŽE
ROČNÍK 2017/2018
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Prihlášky doručiť do
(dátum, hodina)
WWW stránka na ktorej budú
zverejnené výsledky
Vklad
Stravovanie
Ubytovanie

15.

Predpis

16.

Súťaže

5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

17.

18.
19.
20.
21.
22.

Podmienky štartu

SPM – staršie žiačky
7.10. 2017 / sobota / o 09,00 hod.
ŠKST Ružomberok
Žilinská cesta 23
Ing. František Kováč
Róbert Bukovinský
Dittrych Peter
Roman Cibulka 0918/979324
fmscroman@gmail.com
5.10.2017 / štvrtok / do 20,00 hod. formulár prihlášky :
http://www.sstz.sk/spm
www.skst.sk
7 EUR za hráča
Škr bufet , Papas gril ,Tesco 30 metrov od haly
Hotel áčko 044/4332485 , penzión blesk +421/44/4320025
hrá sa podľa pravidiel stolného tenisu, Súťažného poriadku, predpisu
pre usporiadanie SPM 2017/2018 a týchto propozícií
Dvojhra starších žiačok

Turnaja sa môžu zúčastniť hráčky s platným registračným
preukazom narodené v roku 2003 a mladšie. Platnosť
registrácie sa kontroluje elektronicky. V prípade nezrovnalosti
je hráč povinný preukázať platnosť registrácie registračným
preukazom. Hráči s cudzou štátnou príslušnosťou musia byť
klasifikačnou komisiou zaradení do rebríčka SR v príslušnej
vekovej kategórii.

Rozhodcovia
Kvalifikovaní, delegovaní
Prezentácia
V deň konania turnaja od 7.30 do 8.30
Loptičky *** (značka, farba)
Biele xushaofa ***
Ceny
Poháre a dioplomy pre prvé tri hráčky.
Sťažnosti, protesty
V zmysle súťažného poriadku
Všeobecné ustanovenia: Prihlášky musia byť doručené výhradne elektronicky e-mailom na adresu
uvedenú v bode 9. Prihlášky budú spätne potvrdzované. Protest na základe nepotvrdenej prihlášky
nebude prejednávaný. Prihláška okrem ostatných náležitostí v zmysle predpisu pre SPM musí
obsahovať aj registračné čísla hráčov. Hráči, ktorí nebudú v deň konania turnaja prezentovaní do
8.30 hod., budú z turnaja vylúčení bez možnosti opätovného zaradenia. Meškanie v prípade
nepredvídaných okolností je potrebné telefonicky nahlásiť najneskôr do 8.30 v deň konania turnaja
organizačnému pracovníkovi. Turnaj nie je poistený, hráči štartujú na vlastnú zodpovednosť.
Usporiadateľ si vyhradzuje právo zmeny uvedeného rozpisu v rámci platných predpisov.

Riaditeľ turnaja: Ing. František Kováč v.r.

Hlavný rozhodca : Róbert Bukovinský v.r.

