Smernica SSTZ č.4/2017, schválená VV SSTZ, dňa 28.9.2017, s účinnosťou od 1.1.2018.
Pravidlá pre prihlasovanie samoplatcov na turnaje.
1. Na turnaji WORLD TOUR sa z každej krajiny môže zúčastniť spravidla 6 mužov a 6 žien v prípade
turnaja WORLD JUNIOR CIRCUIT 8 juniorov, 8 junioriek, 6 kadetov, 6 kadetiek. Ostatní hráči nad
danú kvótu budú zaradení usporiadateľom na čakaciu listinu. Písomnú prihlášku, resp. e-mailovú
prihlášku je potrebné zaslať do termínu konečných prihlášok zverejnenom na stránke SSTZ /
informačný servis/ na sstz4@sstz.sk a zodpovednému reprezentačnému trénerovi, ktorý určí poradie
hráčov.

2. U samoplatcov prihláška musí obsahovať:
a/ informáciu, za aký poplatok bude štartovať.
b/ ak hráč neštartuje iba za vstupný poplatok (Entry Fee), potom typ ubytovania („OPTION“) a typ
izby (SR / DR) podľa propozícií príslušného turnaja
c/ dátum začiatku ubytovania (myslí sa dátum príchodu na turnaj) a dátum konca ubytovania
(myslí sa dátum odchodu z turnaja)
d/ ak hráč má záujem využiť dopravné služby organizátora, potom aj dátum, čas a miesto
príletu/príjazdu a číslo letu do miesta konania, ako aj dátum, čas a miesto odletu/odjazdu a číslo letu z
miesta konania,
e/ meno, priezvisko a štátnu príslušnosť spoluhráča do štvorhry.
V prípade neplnoletých hráčov je potrebné zaslať prehlásenie zákonného zástupcu samoplatcu, alebo
vysielajúceho klubu

3. Všetci záujemcovia o zahraničný štart musia svoj záujem konzultovať s reprezentačným trénerom danej
kategórie vrátane všetkých potrebných informácii / ubytovanie, štartovné, štvorhra a pod./
Reprezentačný tréner následne určí poradie nominovaných a predloží ho na schválenie na VV SSTZ
a doručí ho na sekretariát. Ten vykoná všetky ostatné potrebné úkony vrátane spätnej väzby trénerovi
RD.

4. Propozície ku všetkým WORLD TOUR sú na stránke SSTZ, poprípade na stránke www.ittf.com
v časti WORLD TOUR.

5. KAUCIE: Pri prihlásení je potrebné zložiť kauciu podľa druhu turnaja, na ktorý sa hráč prihlasuje a to
nasledovne

WORLD TOUR
– 150 EUR
CHALLENGE
– 120 EUR
JUNIOR CIRCUIT – 100 EUR

Uvedený poplatok bude započítaný do štartovného danej akcie. V prípade zrušenia štartu hráča na
turnaji bude z uvedeného poplatku zaplatená pokuta organizátorovi, resp. storno poplatok za zrušené
ubytovanie.
Kauciu je potrebné uhradiť prevodným príkazom na číslo účtu :
IBAN: SK89 0200 0000 0017 9998 1755
BIC: SUBASKBX
Kópiu dokladu o zaplatení je potrebné zaslať na sstz4@sstz.sk.

