PROPOZÍCIE
2. ROČNÍKA SÚŤAŽE

REVIŠTSKÝ
POHÁR

ŽARNOVICA
REVIŠTSKÉ PODZÁMČIE
29.07.2017

Usporiadateľ
Riaditeľ súťaže
Termín konania
Miesto konania
Prihlášky a
prezentácia
Podmienky účasti

Štartovné
Občerstvenie
Poistenie
Ceny
Disciplína
Priebeh súťaže

Kategórie

Hodnotenie
Protest

Upozornenie

Informácie

: Mesto Žarnovica - Oddelenie kultúry, mládeže a športu MsÚ
a Občiansky výbor mestskej časti Revištské Podzámčie
: Ing. Jakub Zliechovec, poslanec MsZ za VO č. 6 Revištské Podzámčie
: 29. júl 2017 (sobota) od 08.30 hod.
: Kultúrny dom v mestskej časti Revištské Podzámčie
: Na mieste konania v čase od 08.30 do 09.00 hod.
: Súťaž je zameraná na zapojenie občanov, ktorí nehrávajú
súťažne stolný tenis a preto sa jej nemôžu zúčastniť
registrovaní hráči stolného tenisu ani tí, ktorí síce
registrovaní nie sú, ale hrávajú („na“ občiansky preukaz)
pravidelné súťaže organizované oblastným zväzom.
Súťažiť sa môže len vo vhodnej a čistej športovej obuvi
s vlastnou stolno-tenisovou raketou.
: Neplatí sa.
: Vlastné, resp. si bude možné zakúpiť v blízkych reštauráciách.
: Každý súťaží na vlastnú zodpovednosť a zodpovedá za prípadné
škody.
: Trojica najúspešnejších jednotlivcov v oboch kategóriách bude
odmenená športovým pohárom.
Tri najúspešnejšie dvojice budú ocenené medailami.
: Stolný tenis jednotlivcov + štvorhry
: Na základe počtu prihlásených bude určený systém a vykonané
vylosovanie, s ktorým budú všetci oboznámení
Jednotlivé zápasy si hráči rozhodujú sami.
Pred súťažou, v deň jej konania nie je možný tréning!
: Jednotlivci
- muži bez rozdielu kategórií (roč. nar. 2002 a skôr),
- ženy bez rozdielu kategórií (roč. nar. 2002 a skôr)
Štvorhry podľa záujmu a technicko-organizačných možností.
: Vyhodnotenie jednotlivcov i dvojíc, podľa jednotlivých
kategórií, na základe platných pravidiel stolného tenisu.
: Je možné podať riaditeľovi súťaže len pred stretnutím (proti
súperovmu oblečeniu, rakete, spôsobu hry v predošlých
zápasoch). Po stretnutí sa protest neprijíma.
: Súťažiť je možné len v čistej a vhodnej športovej obuvi
(napr. tenisky, botasky a pod.) nie však v kopačkách,
tretrách, topánkach a pod. Je preto potrebné si vziať so
sebou vhodnú a čistú športovú obuv na prezutie.
Vo vnútorných priestoroch kultúrneho domu je fajčenie
zakázané !
: Na webovom sídle mesta: www.zarnovica.sk, na mob.č.0914 326 150
( Ing. Jozef Piecka ), mob. č. 0944 608 826 (Ing. Jakub Zliechovec )
alebo osobne na OKMaŠ MsÚ.

