1. turnaj
BÍLOVICKÉHO POHÁRU 2011
ve stolním tenise
MÍSTO A ČAS KONÁNÍ
pátek 15. dubna 2011, sokolovna Bílovice nad Svitavou
17:00-17:15 Prezentace a losování skupin
17:20
Zahájení turnaje

STARTOVNÉ:

50,- Kč

PŘIHLAŠOVÁNÍ A INFORMACE
Elektronicky:
stolni.tenis.bilovice@seznam.cz
Telefonicky:
777 594 830 (Ing. René Muzikář)
www.bilovice.info/pingpong
Web oddílu:
(obecné informace, výsledky a propozice turnajů, fotografie)
NOMINACE HRÁČŮ (startovní listina)
1) Hráči oddílu stolního tenisu TJ Sokol Bílovice nad Svitavou: (11)
− Tomáš Bouška, Ondřej Doseděl, Michal Knotek, Jan Koláček ml., Jan Koláček st., Jan
Kozák, Pavel Mráz, René Muzikář, Jiří Oplatek, Martin Šerák, Luděk Závodný
2) 12 míst pro 12 nejdříve přihlášených lidí mimo náš oddíl a 2 místa pro tzv. divoké
karty
Jedná se o turnaj Kategorie II, což znamená, že nemohou startovat hráči, hrající vyšší než
3.nejnižší okresní resp. městskou soutěž (tzn. např. MS III pro Brno) a 3.ligu BRESTu. S výjimkou
členů oddílu nemohou také startovat hráči, kteří se v celkovém pořadí loňských letních turnajů
umístili do 12.místa.

CENY
1. místo – Hodnotná věcná cena a pohár či medaile
2. místo – Věcná cena
3.-4. místo – Drobné ceny

OBČERSTVENÍ
Se sebou donesené a ve Výletní restauraci v přízemí Sokolovny.

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.

Body do žebříčku bílovické série pro turnaj I. kategorie
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

vítěz: 100 bodů
poražený finalista: 80 bodů
dělené 3.místo: 60 bodů
5.-6.místo: 45 bodů
7.-8.místo: 30 bodů
9.-12.místo: 20 bodů
13.-16.místo: 15 bodů
4.místo v 5-členné základní skupině (s výjimkou 16.postupujícího do pavouka): 10 body
5.místo v 5-členné základní skupině resp. 4.místo ve 4-členné základní skupině: 5 bod

Body do žebříčku bílovické série pro turnaj II. kategorie
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

vítěz: 25 bodů
poražený finalista: 20 bodů
dělené 3.místo: 15 bodů
5.-6.místo: 10 bodů
7.-8.místo: 7 bodů
9.-12.místo: 5 bodů
13.-16.místo: 3 bodů
4.místo v 5-členné základní skupině (s výjimkou 16.postupujícího do pavouka): 2 body
5.místo v 5-členné základní skupině resp. 4.místo ve 4-členné základní skupině: 1 bod

