2.TURNAJ VE STOLNÍM TENISE
BÍLOVICKÉHO POHÁRU 2010
MÍSTO A ČAS KONÁNÍ:
Pátek, 28.května 2010, Sokolovna Bílovice nad Svitavou
16:30-17:00
17:00

Prezentace
Zahájení turnaje

HRACÍ SYSTÉM
1) Hraje se jediná smíšená kategorie (muži/ženy, registrovaní/neregistrovaní)
2) Bude vytvořeno 5 základních skupin (A-E), maximálně po 5 hráčích (tzn. 25 hráčů celkem)
3) Každá ze základních skupin se bude hrát na 1 stole, skupina s nejmenším počtem účastníků na
stole v předsálí (při stejném počtu hráčů ve všech skupinách to bude skupina E)
4) Rozdělení hráčů do skupin bude provedeno losem, přičemž všichni účastníci turnaje budou
rozděleni do 5 výkonnostních košů a z každého koše bude v každé skupině 1 hráč
5) Z každé skupiny postoupí do další části turnaje (pavouka na 2 prohry) první 3 hráči závěrečných
tabulek skupin, 16.postupující bude určen dle bodu 7). Pro zbylé hráče turnaj odehráním základních
skupin končí
6) O pořadí ve skupině rozhoduje:
- počet výher
- vzájemný zápas
- rozdíl (poměr) setů ze vzájemných zápasů
- rozdíl (poměr) setů ze všech zápasů ve skupině
- dodatečný zápas, hraný na 1 set
7) 16.postupujícím bude hráč, který obsadil 4.místo v některé z 5-členných základních skupin (budou-li
všechny skupiny 5-členné, 16.postupujícím se automaticky stává 4.hráč ze skupiny E, hrané v
předsálí) a má z hráčů na 4.místech tabulek skupin nejvyšší počet výher (při jejich rovnosti nejlepší
rozdíl nebo poměr setů, při rovnosti i tohoto kritéria rozhodne dodatečný zápas na 1 set)
8) Zápasy v základních skupinách se odehrají na 2 vítězné sety, zápasy v následném pavouku na 2
prohry na 3 vítězné sety.
9) Finalisté pravé části pavouka (tzn. bez prohry) budou hrát o 1. a 2.místo, finalisté pavouka proher
(levá strana) se podělí o 3.místo.

STARTOVNÉ 50,- Kč
CENY: 1. ?☺, 2. ?☺, 3.-4. ?☺
OBČERSTVENÍ: Výletní restaurace Sokolovna
WEB (Další informace, výsledky turnajů, žebříčky, atd.): www.bilovice.info/pingpong
BODY DO ŽEBŘÍČKU BÍLOVICKÉ SÉRIE
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

Vítěz: 75 bodů
Poražený finalista: 60 bodů
3.místo: 45 bodů
5.-6.místo: 35 bodů
7.-8.místo: 25 bodů
9.-12.místo: 15 bodů
13.-16.místo: 10 bodů
4.místo v 5-členné základní skupině (s výjimkou 16.postupujícího do pavouka): 7 bodů
5.místo v 5-členné základní skupině resp. 4.místo ve 4-členné základní skupině: 5 bodů

