
„...historie se neptá...“

 

P O Z V Á N K A
 

na XIV. ročník „Memoriálu Dušana Jindřicha“
 

turnaje tří- nebo čtyřčlenných smíšených družstev ve stolním tenise,
pořádaný občanským sdružením Brněnský rekreační stolní tenis 

 
 

PROPOZICE :

1.  Datum konání:  17. 5. 2014

2.  Místo konání:  Hala stolního tenisu TTC Moravská Slávia Brno, Vojtova 12

3. Organizační výbor: Ing. Jaroslav Juras tel. 603 265 652
  Mgr.Věra Havelková   tel. 608 869 820
  Zdeňka Křížová tel. 733 513 015          
 

4.  Hlavní rozhodčí:     Věra Laicmanová

5.  Přihlášky:                závazné přihlášky a seznamy hráčů včetně požadavku na ubytování zasílejte
                                     do 10. 5. 2014 na adresy:                                     
                                     e-mail: vera.haf@email.cz
                                      e-mail: jaroslav.juras@seznam.cz
6.  Vklad:                      vklad za hráče (hráčku) činí 100,- Kč.

7.  Stravování:              občerstvení bude zajištěno v místě konání turnaje. Účastníci se stravují
                                      na vlastní náklady.

8.  Ubytování:             ubytování bude zajištěno v:
  Ubytovna POZEMSTAV, Horní 19, (tel. 543 555 034) 

   na náklady účastníků vysílající organizace.

Orientační ceny ubytování – Ubytovna Brno Pozemstav
3 lůžkový pokoj bez přísluš. …………………………    cca 200,-Kč/lůžko

Ubytovací zařízení je vzdáleno cca 10 min. chůze od herny stolního tenisu.

9.  Soutěžní disciplíny:

  soutěž čtyřčlenných smíšených družstev ve složení 2 ženy a 2 muži, nebo tříčlenných smíšených
  družstev ve složení jedna žena (kapitánka) a dva muži.

    S l o ž e n í   d r u ž s t e v   b u d e   l o s o v á n o ! 

     Vzniklá družstva budou rozlosována do skupin. 
     Všechna družstva hrají dle pořadí ve skupinách o konečné umístění v soutěži. 

     Pořadí zápasů tříčlenných družstev:                  Pořadí zápasů čtyřčlenných družstev:



     dvouhra mužů č. 1                                                  dvouhra mužů č. 1
     dvouhra žen                                                            dvouhra žen č. 1
     dvouhra mužů č. 2                                                  dvouhra mužů č. 2
     smíšená čtyřhra                                                       dvouhra žen č. 2
     čtyřhra mužů                                                           smíšená čtyřhra  č. 1    
                                                                                     smíšená čtyřhra  č. 2
                                                                                     čtyřhra žen
                                                                                     čtyřhra mužů      

      V utkání musí být odehrány všechny zápasy (tj. do stavu 5:0, 4:1, 3:2 a obráceně, resp. 8:0, 7:1,
      6:2, 5:3, 4:4 a obráceně).

      Pořadatel si vyhrazuje právo zvolit systém soutěže dle počtu přihlášených.
 

10. Losování:             bude provedeno za účasti všech kapitánek družstev a hlavní rozhodčí.
                                   
 

11. Časový pořad:      sobota 17.5.2014         8,00 – 8,30     prezentace
                                                               8,30 – 9,00     losování
                                                                      9,00                zahájení turnaje
                                                                      cca 19,00        vyhlášení vítězů a závěrečný
                                                                                   večírek účastníků turnaje a hostů
 

12. Ceny:                   vítězná i další družstva dle pořadí obdrží věcné ceny při vyhlášení výsledků
                                   turnaje v restauraci „U Hovězího pupku“ na Vídeňské 55.
 

Opět se těšíme na Vaši účast!

Za organizační výbor turnaje:                                                                 Ing. Jaroslav Juras
                                                                                                                  předseda BREST


