Propozice na M-ČR jednotlivců a dvoučlenných družstev
ve stolním tenise vozíčkářů v Ostravě ve dnech 22. - 25. 7. 2021
Pořadatel:

Sportovní klub vozíčkářů Ostrava ve spolupráci s TJ Ostrava.

Datum konání:

22. - 25. Července 2021

Místo konání:

Hala TJ Ostrava, Varenská 3098/40a.

Uzávěrka přihlášek:

Nejpozději do 8. července 2021 na adresu nebo emailem:
Beáta Mentznerová, Václava Jiřikovského 34, 700 30 Ostrava-Dubina.
E-mail: skv.ostrava@seznam.cz
Tel.: 732 537 276

Odhlášení:

Pokud se přihlášený hráč z vážných důvodů nemůže MČR zúčastnit, bude o tom co nejdříve
informovat na mail skv.ostrava@seznam.cz, aby bylo možné zajistit náhradníka

Prezentace:

Čtvrtek 22. července 2021 - 17.00-20.00 hod. v areálu TJ Ostrava

Startovné:

Hráči 700,- Kč. Doprovod 700,- Kč. (pouze pro kvadru TT-1, TT-2 a hráče mladší 18 let)
Ostatní doprovody 1.200,- Kč

Ubytování:

Zajistí pořadatel ve sportovním areálu TJ Ostrava nebo v jeho okolí

Stravování:

Zajistí pořadatel ve sportovním areálu TJ Ostrava

Soutěže:

1. Dvoučlenná družstva Open - vyřazovací KO systém soutěže
2. Jednotlivci muži TT 1 - 2 (kvadru) - systém soutěže každý s každým
3. Jednotlivci muži TT 3 - 5 (para) - systém soutěže každý s každým
4. Čtyřhra Open - vyřazovací KO systém soutěže
5. Open - vyřazovací KO systém soutěže

Losování soutěží:

Pátek 23. července 2021 v 8.00 hod. v areálu TJ Ostrava

Podmínky nominace:

Mohou se zúčastnit všichni hráči, kteří se na toto M-ČR nominují. Nominace vychází
z žebříčku k 31. 12. 2020, který byl schválen zástupci oddílu. Podmínkou účasti na MČR je
zaslání přihlášky do uvedeného termínu, po příjezdu se prezentovat a zaplatit startovné

Harmonogram soutěží: Pátek: ……... 23. července 2021 od 9.00 - 18.00 hod
Sobota: ……. 24. července 2021 od 9.00 - 16.00 hod
Pravidla:

Hraje se podle platných pravidel stolního tenisu pro vozíčkáře, systémem schváleným STK.
Trenér reprezentace ČR je oprávněn určit složení dvojic v kategoriích Dvoučlenná družstva
Open a Čtyřhra Open dle svého uvážení.

Míčky:

*** plastové míčky

Protesty:

Podávají se hlavnímu rozhodčímu do 15 min. po ukončení jednotlivých utkání, s poplatkem
500,- Kč

Ceny:

Hráči na prvních třech místech obdrží medaile, diplomy, ceny

Závěrečná ustanovení:

Všichni účastníci jsou povinni dodržet ustanovení, předpisy a bezpečnostní opatření po celou
dobu trvání soutěže ve všech prostorách a dbát pokynů pořadatelů.
V případě neúčasti nominovaného hráče bez řádné omluvy, je vysílající, TJ (SK) povinna
uhradit pořadateli vzniklé výdaje v plné výši.
Hráči se zúčastňují Mistrovství České republiky na vlastní nebezpečí.
Propozice nabývají platnosti dnem odeslání nominovaným účastníkům MČR ve stolním
tenise vozíčkářů.

Aktuální hygienické opatření dle MZČR.
ŘENÍ pro účast

osoby splňují podmínku:
a) osoba absolvovala nejdéle před 7 dny RT-PCR vyšetření na přítomnost viru SARS-CoV-2 s
negativním výsledkem, nebo
b) osoba absolvovala nejdéle před 72 hodinami POC test na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 s
negativním výsledkem, nebo
c) osoba byla očkována proti onemocnění covid-19 a doloží národním certifikátem o provedeném
očkování, které je písemným potvrzením vydaným alespoň v anglickém jazyce oprávněným
subjektem působícím v České republice, v jiném členském státě Evropské unie nebo ve státě, který
je uveden ve Sdělení Ministerstva zdravotnictví jako země nebo její část s nízkým rizikem nákazy
onemocnění covid-19, jehož vzor je zveřejněn v seznamu uznaných národních certifikátů na
internetových stránkách Ministerstva zdravotnictví České republiky, které obsahuje údaje o očkované
osobě, podanému typu vakcíny, datu podání vakcíny, identifikaci subjektu, který potvrzení vydal, že u
očkování uplynulo:
i) od aplikace první dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle SPC nejméně 22
dní, ale ne více než 90 dní, pokud nebyla aplikována druhá dávka,
ii) od aplikace první dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle SPC nejméně
22 dní, ale ne více než 9 měsíců, pokud byla aplikována druhá dávka,
nebo
iii) od aplikace dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC nejméně 14
dní, ale ne více než 9 měsíců, nebo
d) osoba prodělala laboratorně potvrzené onemocnění covid-19, uplynula u ní doba izolace podle
platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a od prvního pozitivního POC antigenního
testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2
neuplynulo více než 180 dní, nebo
e) osoba na místě podstoupí preventivní antigenní test na stanovení přítomnosti antigenu viru SARSCoV-2, který je určen pro sebetestování nebo povolený Ministerstvem zdravotnictví k použití laickou
osobou, s negativním výsledkem, nebo
f) osoba absolvovala v rámci povinného testování zaměstnanců stanoveného jiným mimořádným
opatřením Ministerstva zdravotnictví nejdéle před 72 hodinami test na stanovení přítomnosti antigenu
viru SARS-CoV-2, který je určen pro sebetestování nebo povolený Ministerstvem zdravotnictví k
použití laickou osobou a byl osobě poskytnut jejím zaměstnavatelem, s negativním výsledkem; tato
skutečnost se dokládá potvrzením od zaměstnavatele nebo čestným prohlášením, nebo
g) osoba ve škole nebo školském zařízení absolvovala podle jiného mimořádného opatření
Ministerstva zdravotnictví nejdéle před 72 hodinami test na stanovení přítomnosti antigenu viru
SARS-CoV-2, který je určen pro sebetestování nebo povolený Ministerstvem zdravotnictví k použití
laickou osobou, s negativním výsledkem, tato skutečnost se dokládá čestným prohlášením, resp.
čestným prohlášením zákonného zástupce osoby nebo potvrzením školy.

