SLOVAK OPEN MALACKY 2018
Propozície turnaja
Termín:

21. – 23. mája 2018

Miesto:

Malacky, Športová hala Malina

Riaditeľ turnaja:

Boris Guman

Hlavný rozhodca:

Miroslav Harabin

Súťaže:

Mladšie žiactvo – narodení po 1.1.2005
Najmladšie žiactvo – narodení po 1.1.2007

Účasť:

Mladší žiaci – družstvá
Mladší žiaci – dvojhra
Mladší žiaci – štvorhra

Mladšie žiačky - družstvá
Mladšie žiačky – dvojhra
Mladšie žiačky - štvorhra

Najmladší žiaci – družstvá
Najmladší žiaci – dvojhra
Najmladší žiaci – štvorhra

Najmladšie žiačky – družstvá
Najmladšie žiačky – dvojhra
Najmladšie žiačky - štvorhra

Turnaja sa môžu zúčastniť všetky reprezentačné družstvá, regionálne výbery
a kluby.

Predbežný program:
Nedeľa, 20. mája 2018
Pondelok, 21. mája 2018
Utorok, 22. mája 2018
Streda, 23. mája 2018

Akreditácia
Súťaže družstiev
Individuálne súťaže, finále súťaže družstiev
Individuálne súťaže

Losovanie:

Losovanie sa bude konať 20. mája 2017

Hrací systém:
Súťaže družstiev budú hrané v dvoch stupňoch, skupiny v prvom stupni a KO systém v druhom stupni.
Systém súťaže družstiev A-X, B-Y, štvorhra, A-Y, B-X (minimum 2 hráči).
Súťaže jednotlivcov budú hrané v dvoch stupňoch, skupiny v prvom stupni a KO systém v druhom stupni.
Všetky zápasy sa hrajú na 3 víťazné sety z 5.
Podmienky:
Stoly:
Lopty:
Podlaha:

Butterfly, DHS, Joola
Plastové Butterfly G40+ ***
Drevené parkety v hlavnej hale, Taraflex v hale "B"

Prihlášky:
Uzávierka prihlášok:
4. Máj 2018
Prihlášky posielajte na adresu: info@mskmalacky.sk
Mobil:
+421 905 957 186
Prihlášku vyplňte prostredníctvom priloženého formulára.
Ubytovanie, stravovanie a účastnícky poplatok:
Možnosť 1:
Hotel Atrium (obmedzená kapacita) alebo ďalšie hotely, je zabezpečené od večere 20. mája 2018 (nedeľa)
do obeda 23. mája 2018 (streda).
85 EUR/osoba/deň v dvojlôžkovej izbe a 95 EUR/osoba/deň v jednolôžkovej izbe – minimálny pobyt 2 dni.
V cene je zahrnutý poplatok za súťaže, ubytovanie a plná penzia.
Možnosť 2:
Poplatok za súťaže bez ubytovania a plnej penzie za všetky súťaže 85 EUR za hráča.
Úhrada poplatkov:
1. Platbu možno vykonať vopred prevodom na účet:
Názov organizácie:
MSK Malacky – Mestský stolnotenisový klub Malacky
Banka:
TATRA BANKA a.s.
Názov účtu:
MSK Malacky – Mestský stolnotenisový klub Malacky
SWIFT:
TATRSKBX
IBAN:
SK67 1100 0000 0029 4204 2860
Špecifikácia platby:
názov klubu, príp. reprezentácie
2. Platba v hotovosti pri akreditácii
Preprava:
Organizátor zabezpečí prepravu:
Z letiska Bratislava na miesto konania a späť za poplatok 15 EUR/osoba
Z letiska Viedeň na miesto konania a späť za poplatok 20 EUR/osoba
Bazén:
Pre všetkých účastníkov je zabezpečený vstup do bazéna v Hale Malina ZDARMA, nezabudnite si plavky!

Boris Guman
riaditeľ turnaja

Miroslav Harabin
hlavný rozhodca

www.mskmalacky.sk

