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Všeobecné ustanovenia:

Názov: Memoriál Františka Karandyšovského, 4. ročník
Dátum: 23. september 2017 
Usporiadateľ: Športový klub stolného tenisu Humenné
Miesto: ZŠ Kudlovská, Kudlovská 11, 066 01 Humenné
Kategória: Slovenský pohár mužovSlovenský pohár mužov  

Výbor turnaja:

Riaditeľ turnaja: JUDr. Daniel FINK
e-mail: daniel.fink@pobox.sk 
mobil: 0907 945 370

Hlavný rozhodca: Ing. Anton Pavlotty 
                                    e-mail:a.pavlotty@gmail.com 

mobil: 0905 481 631 
                                                                                                                       FrantišekFrantišek
Zástupca hl. rozhodcu: Marcel Krajňák                                                           KarandyšovskýKarandyšovský
Organizačný pracovník: Peter Novák                                                              

Technické a organizačné ustanovenia: 

Súťažné kategórie: dvojhra muži, dvojhra ženy

Systém súťaže: dvojhra muži,
- I. stupeň skupinový , II. stupeň K.O. 
- prvých osem nasadených priamo do K.O, prezentácia do 11.30 hod.
- hrá sa na tri víťazné sety, 2x tretie miesto v dvojhre

 dvojhra ženy, 
- I. stupeň skupinový , II. stupeň K.O. 
- hrá sa na tri víťazné sety, 2x tretie miesto v dvojhre
- súťaž sa odohrá samostatne už pri počte 4 účastníčky

- usporiadateľ si vyhradzuje právo zmeny systému súťaže
- v prípade počtu mužov nad 64 a žien nad 32 priamo K.O. systém 

Vklady do turnaja: 8,00 € dvojhra muži, 5,00 € dvojhra ženy  

Prihlášky:  21. september 2017, 18.00 hod. 21. september 2017, 18.00 hod. 
e-mail: a.pavlotty@gmail.com, mobil: 0905 481 631

Právo účasti: Hráči SR: platný registračný preukaz SSTZ
Zahraniční hráči: uvedú postavenie v národnom, resp. inom rebríčku
Hráči, ktorí sa neprezentujú v stanovenom čase budú z turnaja vylúčení 

Protesty: do 5 min. po ukončení zápasu hlavnému rozhodcovi s vkladom 10,00 € 
Rozhodcovia pri stole: mládež ŠKST Humenné, resp. určí hlavný rozhodca z účastníkov,

Stravovanie: v mieste konania zabezpečený teplý bufet 
Poistenie: turnaj nie je poistený, hráči štartujú na vlastnú zodpovednosť 
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Časový harmonagram/predpoklad: 

07.30 - 08.30 Prezentácia 
08.30 - 08.45 Otvorenie turnaja
08.45 - 09.00 Ocenenie – stolnotenisová osobnosť Horného Zemplína
09.00 - 12.30 I. stupeň turnaja - skupinová fáza muži a ženy /alternatívne K.O. systém/
12.30 - 16.30 II. stupeň turnaja – K.O.
16.30 - Ukončenie turnaja, vyhlásenie výsledkov a ocenenie víťazov

Vybavenie herného priestoru: 

Počet stolov: 7
Stoly: JOOLA ROLLOMAT - zelené
Loptičky: XUSHAOFA ***STARS plas 40+ biele
Podlaha: drevená palubovka

Ubytovanie, parkovanie:

Parkovanie: nestrážené parkovisko v areáli školy
Ubytovanie: všetci hráči na vlastné náklady

www.hotelalibaba.sk, hotel-karpatia.sk, penzionaston.eu

Sprievodné podujatia počas turnaja:

- inštruktáž prvej pomoci
- možnosť vyskúšania si prvej pomoci na figuríne
- odborné poradenstvo pri záchrane života

- prezentácia vydavateľskej činnosti Vihorlatského múzea v Humennom
- ukážky muzejných novín
- ukážky knižnej odbornej literatúry
- prezentácia knižnej monografie insitného maliara Michala Sirika
- dobové pohľadnice mesta Humenné
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Ceny:Ceny:
Dvojhra muži: 1. miesto:        240     €  

+ mobilný telefónmobilný telefón LenovoZ90a40 redred  v hodnote 300 €
+ trofej pre víťazov, ďalšie vecné ceny

2. miesto:        120     €  
+ trofej pre víťazov, ďalšie vecné ceny

3. miesto:        2x 60     €  
+ trofej pre víťazov, ďalšie vecné ceny

Dvojhra ženy: 1. miesto:        120     €  
+ mobilný telefónmobilný telefón LenovoZ90a40 redred  v hodnote 300 €
+ trofej pre víťazov, ďalšie vecné ceny

2. miesto:        60     €  
+ trofej pre víťazov, ďalšie vecné ceny

3. miesto:        2  x 30   €  
+ trofej pre víťazov, ďalšie vecné ceny 

Ocenená osobnosť: Trofej stolnotenisovej osobnosti Horného Zemplína, darčekový kôš
Odovzdanie cien: Všetky ceny budú víťazom odovzdané osobne až po ukončení turnaja
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 2015
Alexander Valúch

 2016
Erik Illáš
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