PROPOZICE
Datum konání: Sobota 21. září 2019 od 9h
Místo konání: Sokolovna v Ostředku (č.p. 57)
Pořadatel: TJ Sokol Ostředek, z.s.
Určení turnaje: Turnaj je vypsán pro registrované hráče OP okresu Benešov všech kategorií a neregistrované.
Pořadatel má právo pozvat na divokou kartu i hráče z jiných okresů a soutěží.
Účastníci turnaje: Maximální počet účastníků je 32. Přihlášky je nutné zaslat nejpozději 19. září na email
predseda@sokolostredek.cz. Přihláška je považována za přijatou, pokud hráč obdrží potvrzení emailem.
Registrace: Na místě od 8.30 do 9h. Všichni startují na své náklady a nebezpečí.
Startovné: 100Kč/hráč (v tom je poukaz na 1 párek v rohlíku)
Počet stolů: 4
Systém turnaje:
Turnaj je vypsán pro kategorii dvouher. Turnaj se hraje dvoufázově.
Nejprve se odehrají skupiny po čtyřech hráčích systémem každý s každým a následně se na základě výsledků
hráči rozdělí do dvou pavouků. Utkání ve skupinách se hrají na dva odehrané sety - utkání tedy může skončit i
remízou.
Nejlepších osm hráčů z pořadí souhrnného žebříčku okresu 2018/19 bude nasazeno do jednotlivých skupin,
ostatní budou do skupin vylosováni. Pořadatel si vyhrazuje právo nasadit mezi 8 nejlepších hráče na „divokou“
kartu.
O pořadí ve skupině se rozhoduje dle dále uvedených kritérií: 1. počet bodů (za výhru v zápase je 2b., za remízu
1b., za prohru 0b.), 2. vzájemný zápas, 3. vyšší počet uhraných setů, 4. lepší rozdíl ve skóre setů, 5. vyšší počet
uhraných míčků, 6. vyšší rozdíl uhraných míčků, 7. nižší počet prohraných míčků, 8. los. V případě rovnosti
bodů třech hráčů, rozhoduje minitabulka ze vzájemných zápasů podle stejných kritérií.
Dva nejlepší postupují do hlavní pavouka, třetí a čtvrtý hráč v pořadí pak do pavouka útěchy. Zápasy hlavního
pavouka (osmifinále, čtvrtfinále, semifinále a finále se zápasem o 3. místo) se hrají na tři vítězné sety, ostatní
zápasy všech pavouků na dva vítězné sety.
Hrají se i zápasy o určení všech pořadí.

Pravidla hry:
Hraje se dle platných pravidel stolního tenisu.
Rozhodčí: Hráči si počítají skóre sami. Na závěrečná utkání může být pořadatelem určen rozhodčí.
Občerstvení: V průběhu turnaje v předsálí, hráči si jej hradí sami.
Odměny: Putovní pohár pro vítěze, medaile a dárkové koše pro nejlepší tři, malé sošky pro umístěné na 4.10.místě, odměna pro vítěze pavouka útěchy.

!!! Pořadatel si vyhrazuje právo kdykoliv změnit propozice na základě nepředvídatelných okolností !!!

