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asociace

stolního tenisu

ZPRÁVA VRCHNÍHO ROZHODČÍHO
O P R Ů B Ě H U T U R N A J E K A T E G O R I E „A“
I. Pořadatel turnaje
1. Oddíl (klub)

TJ Sokol Jaroměř-Josefov

2. Datum

3. Název turnaje

BTM mládeţe ČAST

4. Ročník

5. Kategorie :

st. ţactvo

dorost

ml. ţactvo

19.2.2011

A*

A

II. Vedení turnaje
1. Vrchní rozhodčí

OLBRICHT Jiří

Licence

M

2. Zást. vrch. rozh.

VÍTEK Josef

Licence

M

VÍTKOVÁ Hana
na
ROCHOWANSKI Milan

Licence

M

Licence

A

Licence
3. Na řízení turnaje spolupracovalo 3

činovníků; pořadatelsky turnaj zajišťovalo 10

činovníků

Poznámka : ………………………………………………………………………………………………….

III. Hrací podmínky
1. Místo konaní
2. Stoly :

počet

3. Sály : počet sálů

Areál sportovních a volnočsových aktivit Jaroměř
16

značka

1

počet stolů v sálech

4. Hr.prostor na jeden stůl: 1.sál (m)
v pořádku

Butterfly

10 x 5

vzdálenost sálů od sebe

+

výška (m)

10

2.sál (m)

částečně nevyhovující

x

(m)
výška (m)

kompletně částečně

vůbec

5. Podlaha
10. Ohrádky
6. Osvětlení
11. Počítadla u stolů
7. Zatemnění
12. Rozhodčí u stolů
8. Teplota
9. Síťky
Poznámka : ………………………………………………………...
………………………………………………………………………………………………………………

IV. Podmínky pro účastníky
v pořádku

1. Ubytování
2. Šatny
3. Soc. zařízení
4. Občerstvení
5. Prostor pro nehrající
a diváky

částečně nevyhovující

Poznámka (doplnění údajů)

Hotel K-Triumf, ubytovna ZOU v Jaroměři
……………………………………………………...
……………………………………………………...
formou bufetu
hlediště pro cca 500 diváků

POZNÁMKA : V případě, ţe se jedná o turnaj s více kategoriemi, který se hraje ve více dnech a údaje se na přední straně
neliší, tato se nemusí nevyplňovat. V takovém případě se pro další kategorie vyplňuje jen zadní strana.

V. Příprava, účast, losování
1. Počet účastníků:

chlapci

dívky

99

56

Přihlášeno

chlapci
Skutečná účast

dívky

96

54

2. Soutěţní systém: I. stupně dvouher :
skupinový
vylučovací
II. stupně dvouher :
skupinový
vylučovací
III. stupně dvouher :
skupinový
vylučovací
3. Změna proti rozpisu : ……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
4. Změna ve vylosování :

 nedostavení se přihlášených hráčů a hráček nasazených přímo do II. stupně dvouher (jméno, oddíl) : …………………………
………………………………………………………………………………………...…………………………
…………………………………………………………………………………………………………………...
provedené změny : ……………………………………………………………………………….………………
………………………………………………………………………………………………………………..…

 nedostavení se přihlášených hráčů a hráček nasazených přímo do I. stupně dvouher (jméno, oddíl)

: …………….…………

Kotek Dominik-SK Frýdlant n.O. – omluvený před losováním I.st.
…………………………………………………………………………………………………………..………
provedené změny : …………………………………………………………………………………………….…
………………………………………………………………………………………………………………..…
Poznámka : …………………………………………………………………………………………...…………

VI. Časový pořad soutěže
podrobný

rámcový

ţádný

dodrţen

nedodrţen

1. Časový plán zveřejněn
2. Dodrţení časového plánu
důvod nedodrţení: ……………………………………………………………………………………..…
3. Zahájení a zakončení turnaje :  turnaj byl zahájen v
 ukončení soutěţe :
dvouhra
chlapci
dívky

v

18:40

hod

18:10

9:00

útěcha
chlapci

dívky

18:30

18:40

hod.

.

čtyřhra
chlapci
hod

19:05

dívky

18:30

hod

.

Poznámka: ………………………………………………………………………………………………………….

VII. Průběh turnaje
1. Udělené karty hráčům

: ŢK – LAPČÍK Ondřej – KST Zlín
…………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………….

2. Udělení červené karty trenérovi : ……………….…………………………………………………….…………………………
3. Zranění (popis, ošetření) : …..…………………………………………………………………………………………..
4. Kontumace zápasu (důvod) : Hůlka Adam,TJ Jiskra Jaroměř- prezentován,ale nedostavil se
5. Námitky (popis, vyřešení) : .……………………….……………………………….…………………………………...
Poznámka: …………………………..…………………………………………...……….……………………………..………

VIII. Slavnostní zahájení, ukončení turnaje, ceny
Ano

1. Slavnostní zahájení turnaje
2. Společný závěr, zakončení

Ne

Společné vyhlášení
vítězů

po d ohrání
příslušné soutěţe

Individuálně

3. Předávání cen

4. Ceny (druh, počet, orientační cena) : Diplomy, poháry, upomínkové předměty
………………………………………………………………………………………………………………………………….

Další podrobnosti, připomínky či návrhy (pokut nepostačuje místo, připojte další list zprávy) :
Doporučuji pořádání BTM i v následujících sezónách.
……………………………………………………………………………..…………………………………………………….
Datum 27.2.2011

Podpis vrchního rozhodčího:

Olbricht Jiří v.r.

