Orelský kvalifikační turnaj ve stolním tenise družstev 14.5.2016 Lomnice nad Popelkou - kvalifikační skupina G. Severní Čechy - župy sv. Zdislavy a Trochtova
Orelský kvalifikační turnaj ve stolním tenise družstev 14.5.2016 Lomnice nad Popelkou - kvalifikační skupina G. Severní Čechy - župy sv. Zdislavy a Trochtova - proposice:
Organizátor: Orel župa sv. Zdislavy, IČO 70934088, kontakty: Vít Jůza, Loukov 1, 513 01 p. Semily, 732943265, zupa.sv.zdislavy@orel.cz , http://web.quick.cz/orel.zupa.sv.zdislavy.
Místní pořadatel: Orel jednota Lomnice nad Popelkou, IČO: 62012916.
Ředitel turnaje: Vít Jůza. Kontakty: viz organizátor.
Odvolací komise: ředitel turnaje, zástupce župní tělovýchovné rady, 1 zástupce zvolený ze zúčastněných výprav. V případě potřeby bude doplněno dalšími zástupci zúčastněných výprav.
Časový pořad: Zahájení 9:00, ukončení dle průběhu a počtu účastníků, nejpozději do 18:30.
Místo konání:  Orlovna Lomnice nad Popelkou (u zimního stadionu, nedaleko náměstí a autobusového nádraží, asi kilometr od nádraží). 
Účastníci: kategorie a složení družstev: TURNAJ SE USKUTEČNÍ JEN V KATEGORIÍCH, V NICHŽ SE PŘIHLÁSÍ ASPOŇ 3 DRUŽSTVA 3 členná družstva muži, junioři (1998 a ml.), žáci (2001 a ml.); 2 členná družstva ženy, juniorky (1998 a ml.), žákyně (2001 a ml.) - každá kategorie bude ještě rozdělena na registrované v České asociaci stolního tenisu (dále ČAST) a neregistrované v ČAST. Otevřeno i pro nečleny, do kvalifikace se ovšem započítávají a postoupit na finálový turnaj mohou jen družstva složená jen z členů Orla, která se vyplněním příslušné přihlášky zaváží v případě postupu účastnit finálového turnaje. Turnaj je prvořadě zamýšlen pro normální lidi, kteří se rádi setkají a rádi si zahrají. 
Pravidla: Herní systém určí ředitel turnaje podle počtu přihlášených a přítomných.Vzhledem k povrchu tělocvičny je zapotřebí použít sálovou obuv! Protest písemnou formou, s vkladem Kč 500,- může hráč nebo vedoucí výpravy podat řediteli turnaje do 5 min. po ukončení utkání nebo vzniku závady. 
Finálový turnaj: Polná 4.6.2016.
Odpovědnost za škody: Účastníci se účastní na vlastní nebezpečí, odpovídají za škody, které způsobí nepatřičným jednáním. Odpovědný vedoucí výpravy: odpovídá za správnost na soupisce uvedených údajů, za dodržování proposic a náležité chování uvedeného družstva.
Ubytování: V případě potřeby přenocování poradí a pomůže ředitel turnaje (Řešit včas!).
Stravování: Nealkoholické pití zajištěno. V místě bude možnost nákupu občerstvení.
Startovné: Členové Orla zdarma. Ostatní:
Aspoň 10 dní předem přihlášení 50Kč, rok nar. 1998 a mladší 20 Kč na osobu,
aspoň 10 dní předem nepřihlášení 100Kč, rok nar. 1998 a mladší 50 Kč.
Přihlášky: (formuláře jsou součástí těchto propozic) do 4.5.2016 na adresu zupa.sv.zdislavy@orel.cz , nebo Vít Jůza, Loukov 1, 513 01 p. Semily.
Prohlášení o použití osobních údajů: S odvoláním na znění zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů, pořadatelé turnaje prohlašují, že osobní údaje uvedené na soupisce budou využity pouze za účelem přípravy, průběhu a vyhodnocení turnaje. 
Za Orel župu sv. Zdislavy 30.12.2015 Vít Jůza, sekretář 

Přihláška + soupiska
Akce
Orelský kvalifikační turnaj ve stolním tenise družstev 14.5.2016 Lomnice nad Popelkou - kvalifikační skupina G. Severní Čechy - župy sv. Zdislavy a Trochtova
Adresát
do 4.5.2016 na adresu zupa.sv.zdislavy@orel.cz , nebo Vít Jůza, Loukov 1, 513 01 p. Semily

Za organizaci: název (jméno): ……………………………… 
Kontaktní adresa, telefon, mobil, e-mail:…………………………………………
2001 a mladší - žáci registrovaní - neregistrovaní v České asociaci stolního tenisu (označte)
Příjmení a jméno
datum narození
číslo orel. průk.
Poznámka















Náhradník
1998 a mladší - junioři registrovaní - neregistrovaní v České asociaci stolního tenisu (označte)
Příjmení a jméno
datum narození
číslo orel. průk.
Poznámka















Náhradník
muži registrovanÍ - neregistrovaní v České asociaci stolního tenisu (označte)
Příjmení a jméno
datum narození
číslo orel. průk.
Poznámka















Náhradník
2001 a mladší - žákyně registrované - neregistrované v České asociaci stolního tenisu (označte)
Příjmení a jméno
datum narození
číslo orel. průk.
Poznámka











Náhradník
1998 a mladší - juniorky registrované - neregistrované v České asociaci stolního tenisu (označte)
Příjmení a jméno
datum narození
číslo orel. průk.
Poznámka











Náhradník
ženy registrované - neregistrované v České asociaci stolního tenisu (označte)
Příjmení a jméno
datum narození
číslo orel. průk.
Poznámka











Náhradník
Nehrající doprovod
Příjmení a jméno
datum narození
číslo orel. průk.
Poznámka




Přihlašujeme se na Orelský kvalifikační turnaj ve stolním tenise družstev 14.5.2016 Lomnice nad Popelkou. Přijímáme všechny podmínky turnaje podle jeho proposic. Potvrzujeme, že uvedení hráči jsou členy Orla a že v případě postupu se zúčastníme finálového turnaje v Polné 4.6.2016. Jméno a příjmení, funkce, datum, podpis statutárního zástupce, razítko (e-mailem bez podpisu a razítka):


K potvrzení po případných opravách při presenci na začátku turnaje: 
Potvrzuji a odpovídám za správnost uvedených údajů, odpovídám za dodržování proposic a náležité chování uvedeného družstva. Odpovědný vedoucí výpravy: Jméno a příjmení, podpis:  


Přihláška + soupiska
Akce
Orelský turnaj ve stolním tenise družstev 14.5.2016 Lomnice nad Popelkou
Adresát
do 4.5.2016 na adresu zupa.sv.zdislavy@orel.cz , nebo Vít Jůza, Loukov 1, 513 01 p. Semily nebo tel..

Za organizaci: název (jméno): ……………………………… 
Kontaktní adresa, telefon, mobil, e-mail:…………………………………………
2001 a mladší - žáci registrovanÍ - neregistrovaní v České asociaci stolního tenisu (označte)
Příjmení a jméno
datum narození
číslo orel. průk.
Poznámka















Náhradník
1998 a mladší - junioři registrovanÍ - neregistrovaní v České asociaci stolního tenisu (označte)
Příjmení a jméno
datum narození
číslo orel. průk.
Poznámka















Náhradník
muži registrovanÍ - neregistrovaní v České asociaci stolního tenisu (označte)
Příjmení a jméno
datum narození
číslo orel. průk.
Poznámka















Náhradník
2001 a mladší - žákyně registrované - neregistrované v České asociaci stolního tenisu (označte)
Příjmení a jméno
datum narození
číslo orel. průk.
Poznámka











Náhradník
1998 a mladší - juniorky registrované - neregistrované v České asociaci stolního tenisu (označte)
Příjmení a jméno
datum narození
číslo orel. průk.
Poznámka











Náhradník
ženy registrované - neregistrované v České asociaci stolního tenisu (označte)
Příjmení a jméno
datum narození
číslo orel. průk.
Poznámka











Náhradník
Nehrající doprovod
Příjmení a jméno
datum narození
číslo orel. průk.
Poznámka




Přihlašujeme se na Orelský turnaj ve stolním tenise družstev 14.5.2016 Lomnice nad Popelkou. Přijímáme všechny podmínky turnaje podle jeho proposic. Jméno a příjmení, funkce, datum, podpis statutárního zástupce, razítko (e-mailem bez podpisu a razítka):


K potvrzení po případných opravách při presenci na začátku turnaje: 
Potvrzuji a odpovídám za správnost uvedených údajů, odpovídám za dodržování proposic a náležité chování uvedeného družstva. Odpovědný vedoucí výpravy: Jméno a příjmení, podpis: 


