"...já, když s někým prohraju, znám i velikost jeho bot..." DJ

POZVÁNKA a PROPOZICE
na XX. ročník "Memoriálu Dušana Jindřicha"
turnaje tří- nebo čtyřčlenných smíšených družstev ve stolním tenise,
pořádaný spolkem Brněnský rekreační stolní tenis – BREST

7. 5. 2022

1. Datum konání:
2. Místo konání:

hala stolního tenisu TTC Moravská Slavia Brno, Vojtova 12

3. Organizační výbor:

Ing. Anna Babjaková
Ing. Martin Smejkal
paní Zdeňka Křížová
RNDr. Stanislava Hrdličková

4. Hlavní rozhodčí:

pan Roman Janda

5. Přihlášky:

závazné přihlášky a seznamy hráčů zasílejte do

tel.: 604 509 449
tel.: 604 211 283
tel.: 733 513 015
tel.: 775 328 262

30. 4. 2022
na e-mail: ab2007ab@gmail.com
6. Vklad:

vklad za hráče/hráčku 100Kč

7. Stravování:

občerstvení bude v případě zájmu zajištěno v místě konání turnaje,
účastníci se stravují na vlastní náklady.

8. Ubytování:

přehled možností ubytování poblíž herny:
http://www.sharingham.cz/cs/
http://www.rezidencehlinky.cz/
http://www.ubytovanisoukromi-brno.cz/ pro 2 osoby
nicolebernovska@gmail.com
tel. 608 055 354
http://www.satyam.cz/
tel. 775 050 550
Křižkovského 578/29
tel. 775 768 880
http://www.hoteluniversity.cz/ ubytování při kolejích MU
http://www.svomi-ubytování.cz/
Je to na Vídeňské 120 za odbočkou na Moravany. Ale ceny jsou nízké,
odpovídají ubytovně
http://www.austerlitzhotel.cz/
http://www.hotelhappyage.cz/
http://www.pyramidahotel.cz/
http://www.hotelomega.eu/fotogalerie
http://www.oreahotelvoronez.cz/cz/
http://www.penzion-svejk.cz/
http://www.ubytováni-brno.com/

Sharingham
Rezidence Hlinky
Apartment Kamenná
Apartmány Hybešova 307/59
Pension Satyam
Krásné apartmány, s.r.o.
B&B Hotel University Brno
ACCOM ubytování
A – Austerlitz Hotel
Hotel Happy Age
Hotel Pyramida
Hotel Omega
Hotel Voroněž
Penzion Švejk
Ubytování Budínská Eva

Doporučujeme váš vlastní výběr a rezervaci ubytování.

9. Soutěžní disciplíny:
soutěž čtyřčlenných smíšených družstev ve složení 2 ženy a 2 muži, nebo tříčlenných smíšených
družstev ve složení jedna žena (kapitánka) a dva muži.

Složení družstev bude losováno!
Vzniklá družstva budou rozlosována do skupin.
Všechna družstva hrají dle pořadí ve skupinách o konečné umístění v soutěži.

Pořadí zápasů tříčlenných družstev:

Pořadí zápasů čtyřčlenných družstev:

dvouhra mužů č. 1
dvouhra žen
dvouhra mužů č. 2
smíšená čtyřhra
čtyřhra mužů

dvouhra mužů č. 1
dvouhra žen č. 1
dvouhra mužů č. 2
dvouhra žen č. 2
smíšená čtyřhra č. 1
smíšená čtyřhra č. 2
čtyřhra žen
čtyřhra mužů

V utkání musí být odehrány všechny zápasy (tj. do stavu 5:0, 4:1, 3:2 a obráceně,
resp. 8:0, 7:1, 6:2, 5:3, 4:4 a obráceně).
Pořadatel si vyhrazuje právo zvolit systém soutěže dle počtu přihlášených.

10. Losování:

bude provedeno za účasti všech kapitánek družstev a hlavního rozhodčího.

11. Časový pořad:

sobota 7. 5. 2022

12. Ceny:

vítězná i další družstva dle pořadí obdrží věcné ceny při vyhlášení výsledků

8:00 – 8:30 prezentace
8:30 – 9:00 losování
9:00
zahájení turnaje
cca 19:00
vyhlášení vítězů
a závěrečný večírek účastníků turnaje a hostů

turnaje v restauraci „Na kuželně“ (2 min. od herny).
Opět se těšíme na Vaši účast!

Za organizační výbor turnaje:

Projekt podporuje:

Ing. Anna Babjaková
předsedkyně spolku BREST

