Turnaj mistrů Českomoravského klubu veteránů
Závěrečný Turnaj mistrů a Velké ceny ČMKV ve stolním tenisu za rok 2018 číslo 310/37

HLUK
A. Všeobecná ustanovení:
2. Datum konání :

SPORT HLUK, ve spolupráci s ČMKV
Pátek a sobota 16. a 17.11.2018

3. Místo konání :

Sportovní areál v Hluku, Boršická ulice 1313

4. Vedení turnaje :

Ředitel: Tomáš Danaj

1. Pořadatel :

Hlavní rozhodčí: Ing.Vlasta Svobodová

Zástupci ředitele: Jaroslav Kučera, Dušan Molitoris a Ing. Josef Pořízek
Technický vedoucí a hlavní pořadatel: Karel Bojko
Zdravotnice:

Světluška Borecká

Finance: Jitka Maršíková

Členové štábu: 13 skupinářů a zbývající členové výboru
5. Ubytování :

Zajišťuje vedoucí sportovního areálu Karel Bojko, 687 24 Hluk, Boršická 1313. Tel.: 776 833 339
Pokoje jsou 3,4, a 6 lůžkové, přímo v areálu herny.
Kdo cestuje autem, může se ubytovat i v hotelu Morava v Uherském Hradišti

B. Technická ustanovení :
6. Předpis:

Hraje se podle pravidel ST, OHŘ ČMKV a ustanovení tohoto rozpisu

7. Systém turnaje :

Hraje se v osmičkách o: 1. - 8., 9. - 16., 17. - 24., 25. - 32. místo. Zařazení do osmiček je dáno ziskem
bodů z předchozích 7 turnajů roku 2018. Pokud někdo absolvoval všech 7 turnajů odečítá se mu ten
s nejnižším počtem bodů. V osmičkách hraje každý s každým.
Na TM mohou startovat pouze členové klubu!
Členem klubu se může stát každý kdo zaplatí na místě zlevněné ČP za rok 2018 a plné na rok 2020.

8. Časový plán :

16.11.2018
pátek

16:30 - 19:15 Schůze výboru včetně všech skupinářů
od 19:30 VHK - Program je v přiložené pozvánce
08:00 - 08:30 Prezence a výběr vkladů ve výši 100 Kč
Skupináři provedou fyzickou kontrolu účastníků a přítomné zařadí
08:30 - 08:45
do jednotlivých osmiček

17.11.2018
sobota

08:45 - 09:00 Slavnostní zahájení TM
09:00 - 16:45 Soutěže ve všech 13 kategoriích
Doba ukončení soutěže musí být dodržena
16:45 - 18:15 Zpracování výsledků a příprava slavnostního ukončení TM
18:15 - 20:00 Slavnostní vyhlášení vítězů, předání cen, pohárů, medailí a diplomů
20:00 - 01:00 Taneční zabava. Čas zahájení je závislý na ukočení předávacího aktu

9. Poznámka :

Všichni skupináři musí nejpozději do 17:15 spočítat a předat ke kontrole Ing. Svobodové výsledky TM
a celkové pořadí osmi prvních hráčů za sezonu 2018.
Výbor ČMKV pevně věří, že si každý svoji cenu, pohár, medaili, diplom či věcnou cenu převezme osobně
nebo tím někoho pověří a nenechá nás své ceny tahat domů a skladovat je až do února 2019.

10. Míčky :

Hraje se s plastovými, bezešvými míčky TIBHAR. Spotřebu míčků pro tento turnaj dodá
z 75% zdarma, firma STOTEN Jakuba Borůvky z Chrastavy.

11. Potahy:

V rozlišených barvách červené a černé, výhradně se schválením ITTF. Všechny potahy
musí být uvedeny v platném seznamu ITTF.

12. Zdravotní stav:

Každý účastník startuje na vlastní riziko, s vědomím svého dobrého zdravotního stavu.

13. Občerstvení :

Bude zajištěno v průběhu celého turnaje v místní restauraci
Srdečně zveme všechny členy na závěrečný TM a VHK. Vůbec nezáleží na tom kolik jste získali letos
bodů. Každý člen má právo se TM i VHK zůčastnit a navíc je tu i možnost většího bodového zisku
neboť TM je bodován dvojnásobně! Účastí si splníte svou členskou povinnost a navíc zjistíte,
jak Klub řídíme a ještě nám svojí účastí nám ještě pomůžete i finančně.
Úspěšní a pracovití pořadatelé z Hluku a výbor ČMKV se na vás velice těší!
Proto neváhejte a přijeďte do Hluku!
za ČMKV:
Lumír Ruzha
předseda

za SPORT HLUK:
Karel Bojko
ředitel

