
ПОЛОЖЕННЯ 
ВІДКРИТИЙ ТУРНІР 

«КУБОК GSIODESA-2018»
29 червня -  01 липня 2018 року

Організатори: Федерація настільного тенісу Одеси та Одеської області, Клуб настільного
тенісу «Розвиток» (TTC Evolution), GSI-Sport.

Місце проведення: м. Одеса, вул. Кузнечна, 1, спортивний зал ОНАЗ ім. О.С. Попова 
Безпосередня відповідальність покладається на головну суддівську колегію:

Головний суддя - Ахламов Сергій Вадимович (тел. 0967029655)
Головний секретар - Дегтярьов Олексій Сергійович (тел. 0638524438)

Учасники змагань: Змагання проводяться в одиночному розряді в наступних вікових категоріях:
2007 р.н. і молодші- юнаки і дівчата
2004 р.н. і молодші- юнаки і дівчата
VIP (всі бажаючи) - чоловіки
VIP (всі бажаючи) -жінки
50р. - старші чоловіки і жінки

Система проведення змагань: Систему проведення змагань визначає ГСК згідно поданих заявок. 
Заявки: Заявки на участь подаються у головну суддівську колегію. Закінчення прийому заявок за добу 
до початку змагань (відправляти за ел.адресою ttcevolution@:gmail.com).
Внесок: Благодійний внесок за участь для всіх вікових категорій 100 гривень, спортсмен 
виступаючий удвох вікових категоріях внесок вносить за кожну окремо.
Здача внеску означає автоматичне прийняття діючих в КНТ Розвиток правил поведінки, і зобов'язання 
повного їх дотримання, і проходження рішенням суддів, що стежать за дотриманням правил гри і 
правил поведінки.

Терміни проведення і розклад: День приїзду іногородніх учасників 28 червня 2018 року. Початок 
змагань 29 червня 2018 року о 10.00.

Терміни проведення Змагання проводяться з 29 червня по 01 липня 2018 року, 
і розклад: 29 червня

10.00 -  15.00 - попередні ігри серед спортсменів 2007 р.н. юнаків та дівчат 
15.30-20.00 - попередні ігри серед спортсменів 2004 р.н. юнаків та дівчат

ЗО червня
09.00 -  15.00 - фінальні ігри серед спортсменів 2004, 2007 р.н. юнаків та дівчат 
15.00-20.00 - попередні ігри серед спортсменів VIP чоловіків та жінок
01 липня
09.00 -  15.00 - попередні та фінальні ігри серед спортсменів 50 років 
старші чоловіки та жінки
15.00 - 19.00 фінальні ігри серед спортсменів VIP чоловіків та жінок



Нагородження : Переможці і призери змагань нагороджуються грамотами, медалями,
кубками та грошовими призами.
Переможці та призери будуть нагороджувані цінними та грошовими 
призами у вікових категоріях наступним чином:

2007 р.н. і молодші юнаки -  500/300/200
2007 р.н. і молодші дівчата -  300/200/100
2004 р.н. і молодші юнаки -  1000/800/500
2004 р.н. і молодші дівчата -  500/300/200
VTP чоловіки -  Тенісний стіл GSI-PROFI/5000/3000
VIP жінки -  3000/2000/1000
50р. та старші чоловіки і жінки -  1500/1000/500

Обладнання: Столи -  2 столи GSI-PROFI, 3 стола Donic ‘Tersson-25”, 3 столи Donic
“Waldner-25”. Інвентар і форма учасників повинні відповідати правилам 
змагань. Ракетка - суцільні накладки червоного та чорного кольорів. 
Учасники турніру грають своїми м ’ячами.

Витрати: Всі витрати на відрядження спортсменів за рахунок вщряджуючих організацій. Витрати 
на організацію і проведення змагань, нагородження переможців і призерів, оплата суддівської колегії-  
за рахунок організаторів.

Умови проживання: , Просимо заздалегідь замовити місця для проживання у готелях міста за
такими координатами:

1. Г отель Центральний, вул.Преображенська,40. 
менеджер по поселенню Оксана (050)3337497.

2. Г отель Saint Paul Odessa, ул.Новосельского,68. 
адміністратор по розміщенню Юля (097)0994453.

3. Гуртожиток ОНАЗ ім. О.С. Попова 
(048)7050212, (050)1835364 Владимир Миколайович

4. Готель New Life, вул. Садова 17 
+38 (048)77 00 976
+38 (097) 800 33 79, newlifehostel.com

5. Готель “Кровать” на Дерибасовской, вул.Гаванна 13.
+380681228850
+380989010245, krovathosteLcom

Для підтвердження участі звертатися: Ахламов Сергій Вадимович (тел. 0967029655), Дегз’ярьов 
Олексій Сергійович (тел. 0638524438), електронна пошта ttcevolution@grnail.com.

Дане положення є офіційним викликом на змаганн
/

mailto:ttcevolution@grnail.com

