
 

Krajský svaz stolního tenisu Olomouc z.s. 

ve spolupráci s  TJ Sport Mikulovice 

pořádá 

2. KRAJSKÝ BODOVACÍ TURNAJ MLÁDEŽE (KBTM) 

  

Pořadatel:  TJ Sport Mikulovice 

Herna:  Sportovní hala ZŠ Mikulovice (za školou)   

Termín:  neděle 11. října 2020 

 

Ředitel turnaje:  Josef Pokorný (tel.777812450, e-mail:jespoky@wo.cz) 

Vrchní rozhodčí:  Dalibor Seibert 

 

Všeobecná a technická ustanovení 

Harmonogram:  Prezence hráčů divize A-C: 8:15 – 8:45   
   Zahájení 9:15   

   Prezence hráčů D a další: 13:00 – 13:30 
Zahájení 14:00 

 
Přihlášky: Přihlášení všech hráčů předsedovi komise mládeže buď e-mailem nebo SMS 

zprávou (pprazdny@centrum.cz, 603 801 961) do středy 7. října 2020. 

Soutěže:  Dvouhra  

Předpisy: Hraje se dle platných pravidel ST, soutěžního řádu a Rozpisu soutěží mládeže 

2020-2021“ s úpravou hracího systému, kdy vítězové základních skupin všech 

divizí sehrají semifinále proti druhému hráči z druhé skupiny divize a následně 

se odehraje finále a zápas o 3. místo v divizi. Hráči na dalších místech ve 

skupinách odehrají následně utkání o konečné pořadí proti hráči na stejném 

místě v druhé skupině divize. 

Míčky:   Joola Flash ***  
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Krajský svaz stolního tenisu Olomouc z.s. 

ve spolupráci s  TJ Sport Mikulovice 

pořádá 

2. KRAJSKÝ BODOVACÍ TURNAJ MLÁDEŽE (KBTM) 

 

Covid-19: Všichni hráči, trenéři, doprovod jsou povinni si při příchodu do haly 

vydezinfikovat ruce a totéž činit průběžně během turnaje. 

Při vstupu do haly může probíhat měření teploty. 

Při prezenci jsou všichni hráči povinni odevzdat vyplněné a podepsané 

(zákonným zástupcem) prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního 

onemocnění, které je přílohou propozic. 

Ve všech prostorách haly (chodby, šatny, tribuna, hrací plocha) jsou všichni 

přítomní povinni nosit roušku s výjimkou hráčů v hracím prostoru – hráč 

přichází k hracímu prostoru v roušce, před vstupem do hracího prostoru si 

roušku sundá a po skončení zápasu a opuštění hracího prostoru si roušku 

opět nasadí. 

Po dohrání zápasu hráči symbolicky pozdraví soupeře a jeho trenéra. 

Všichni jsou povinni dodržovat aktuální nařízení a doporučená hygienická 

opatření včetně rozestupů zejména mimo hrací plochy 

 

Občerstvení:  Zajištěno v místě konání turnaje 

 

Případné dotazy: předseda KM Pavel Prázdný (pprazdny@centrum.cz, 603 801 961) 
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