Pořadatel: Turnaj

pořádá Semilská Sportovní ve spolupráci
se společností Mavist plus s.r.o.

Datum konání: 8. června 2019
Místo konání: Sportovní hala v Semilech 3.května, 51301, Semily
Ředitel turnaje: Alexandra Kaiserová
Hlavní pořadatel a informace: Pavel Strnad 608027495
Uzávěrka přihlášek: Nejpozději do 4.6.2019
Přes informační systém nebo email
e-mail: pavstrnad@tiscali.cz
tel.: +420 608 027 495
Odhlášení: Pokud se přihlášený hráč z vážných důvodů nemůže ČP zúčastnit, bude o tom co
nejdříve telefonicky informovat Pavla Strnada
Prezentace: Sobota 8. června 2019 7,30-8.30 hod. ve Sportovní hale v Semilech
Startovné: Hráči 200,- Kč. Doprovod oběd – 50,- Kč
Ubytování: Zajistí si účastníci samostatně. Možnost je i přímo v hale
Stravování: Oběd v den turnaje: Zajistí pořadatel ve Sportovní hale v Semilech
Doprovod si hradí oběd částkou 50,- Kč musí být nahlášeno dopředu
Soutěž : jednotlivci skupina A,B,C
Losování soutěží: Sobota 8. 6. 2019
Podmínky nominace: Podmínkou účasti na ČP je zaslání přihlášky do uvedeného termínu, po
příjezdu se prezentovat a zaplatit startovné do uvedeného termínu.
Platba startovného: Bezhotovostním převodem na účet č. účtu – 432353002/5500
Nebo v hotovosti při prezentaci v sobotu 15. 9. 2018.
Harmonogram soutěže: Sobota 15.9.2018 7.30 – 17.00 hod
Pravidla: Hraje se podle platných pravidel stolního tenisu pro vozíčkáře, systémem
schváleným STK.
Míčky: *** plastové míčky KING NIK
Protesty: Podávají se hlavnímu rozhodčímu do 15 min. po ukončení jednotlivých utkání, s
poplatkem 500,- Kč
Ceny: Poháry prvním třem ve skupinách A, B, C a věcné ceny dle možností pořadatele.
Partneři turnaje: SC Restaurant Semily, Mavist plus s.r.o., Pivovar Svijany, Pivovar Rohozec,
Sportovní hala Semily
Závěrečná ustanovení: Pořadatel si vyhrazuje právo vyhlásit doplňky k jednotlivým statím,
nejpozději před zahájením soutěží. 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 Českého poháru jednotlivců

