POZÝVAME VÁS
na
X. ročník Štefanského turnaja
v stolnom tenise o putovný pohár
mesta PEZINOK
pod záštitou primátora mesta Pezinok Mgr.Olivera Solgu

a
IV. ročník turnaja o pohár Petra Valku
Dňa 26.12.2015 sa koná v telocvični ZŠ Na bielenisku :

Štefanský turnaj o putovný pohár mesta Pezinok
a

Turnaj zdravotne znevýhodnených športovcov
o pohár Petra Valku
Štartovné: 5,0 EUR/osoba
Prihlášky: Prihlášky je potrebné zasielať elektronicky na e-mail pavol.alexy@stuba.sk do 25.12.2015
do 20.00. Do prihlášky je potrebné uviesť meno, priezvisko, rok narodenia a klub (v prípade reg. hráčov)
resp. mesto (v prípade nereg. hráčov). Registrovaní hráči, pokiaľ nie sú z BA kraja a nie sú v rebríčku SR
dospelých uvedú aj aktuálne umiestnenie v príslušnom krajskom rebríčku.
Časový rozpis:

7,30 – 8,30 hod prezentácia
8,30 – 9,30 hod – vyžrebovanie
9,30 hod – otvorenie turnaja a začiatok súťaží.

Súťaže: Kategória A – registrovaní hráči (zúčastniť sa môžu hráči všetkých líg)
Kategória B - registrovaní hráči, ktorí nepostúpia zo základných skupín v kategórii A
Kategória C - neregistrovaní (rekreační) hráči
Kategória D - zdravotne znevýhodnení hráči – Turnaj o pohár Petra Valku
Kategória E - starší žiaci a dorast (narodení 1998 a mladší)
Kategória F - najmladší a mladší žiaci (narodení 2003 a mladší)
Hrací systém: dvojstupňový. 1. stupeň skupinový, 2. stupeň vylučovací. V kategórii B sa hrá priamo
vylučovací systém, pričom do pavúka budú vyžrebovaní hráči, ktorí nepostúpia zo skupín v kategórii A.
Vo všetkých kategóriách sa hrá len súťaž dvojhier.
Ceny: Hráči vo všetkých kategóriách umiestnení na 1. – 3. mieste získajú diplomy, medaile, darčekové
balíčky, poháre + mená víťazov v kategórii A a C budú vyryté do putovných pohárov. O tretie miesto sa
nehrá, obaja porazení semifinalisti budú ocenení ako tretí.
Informácie: P. Alexy, tel : 0903 461 734, email pavol.alexy@stuba.sk
Občerstvenie: V cene štartovného je jedno občerstvenie vo forme párkov + nealko. Počas celého turnaja
bude k dispozícii bufet s občerstvením.
Usporiadateľ: Občianske združenie stolnotenisový klub ZŠ Na bielenisku Pezinok, ZŠ Na bielenisku 2
Pezinok, mesto Pezinok

http://www.stkpk.sk/

