


 

 
 

Oddíl stolního tenisu 
 

TTC KORAL TIŠNOV, z. s. 

 
pořádá 

 

bodovací turnaj kategorie B 

 

nejmladšího žactva a dorostu 

 

 

4. – 5. září 2021 

 

 

 



I. Všeobecná ustanovení 
 

  1. Pořadatel : TTC Koral Tišnov 

 

  2. Datum konání : 04. – 05. 09. 2021 

 

  3. Místo konání : Hala SSK – Sokolovna, Drbalova 274, Tišnov 

 

  4. Ředitelství turnaje : vrchní rozhodčí ……... Rostislav Černoch, lic. B 

 zástupce vrch. rozh. .... Vítězslav Krištof, lic. K 

 hlavní pořadatel ……  Rostislav Černoch, lic. B 

  (tel.: 602 540 266) 

 

5. Přihlášky : přihlášky se podávají elektronickou poštou na 

adresu: vitezslav.kristof@seznam.cz (příp. mobil: 

603 459 122) nejpozději do 02. 09. 2021 

 

  6. Úhrada nákladů : hráči startují na náklady svých TJ 

 

  7. Vklady : budou vybírány při prezentaci ve výši 100,- Kč za 

závodníka, u nepřihlášených dvojnásobné 

startovné 

 

  8. Losování : veřejné po skončení prezentace v den konání 

turnaje, nasazení dle aktuálního nasazovacího 

žebříčku 

 

  9. Občerstvení : zajistí pořadatel v místě konání (restaurace Krček) 

 

 

II. Technická a ostatní ustanovení 

 

10. Předpis : hraje se podle „Pravidel ST“, „Soutěžního řádu 

ST“, rozpisu BTM JmSST 2021-2022 a dle 

ustanovení tohoto rozpisu 

 

11. Soutěže : a/ dvouhra dorostu A, B (více než 32 hráčů)  

 I. stupeň – skupiny po 3–4 hráčích 

b/ dvouhra dorostu A, B (více než 32 hráčů) 

 II. stupeň, útěcha – vyřazovací systém  

c/ dvouhra nejmladšího žactva A  

 I. stupeň – skupiny po 3–4 hráčích 

b/ dvouhra nejmladšího žactva A  

 II. stupeň, útěcha – vyřazovací systém 

 

12. Stoly a míčky : hraje se na 12–ti stolech s plastovými míčky 

Tibhar 40+SL***, barva bílá 

mailto:vitezslav.kristof@seznam.cz


 

13. Podmínky účasti : turnaje se mohou zúčastnit závodníci, kteří jsou po 

zaplacení registračního poplatku 150,- Kč uvedeni 

na evidenčním seznamu oddílu (klubu) v JM kraji 

 

14. Časový pořad : sobota 04. 09. 2021 
7:30 – 8:30 prezentace nejmladšího žactva 

8:30 – 9:00 losování 1. stupně soutěží 

9:15 nástup a zahájení soutěží 

  neděle 05. 09. 2021 
7:30 – 8:30 prezentace dorostu 

8:30 – 9:00 losování 1. stupně soutěží 

9:15 nástup a zahájení soutěží 

 

15. Rozhodčí : rozhodčí k jednotlivým zápasům určuje vrchní 

rozhodčí nebo jeho zástupce 

 

16. Ceny : Pořadatel odmění hráče na 1., 2. a 3. – 4. místě 

každé kategorie a také finalisty útěchy všech 

kategorií. 

 

17. Námitky : dle SŘ 

 

18. Upozornění : pořadatel si vyhrazuje právo na změnu programu 

dle počtu přihlášených účastníků (u kategorie 

dorostu v případě účasti v celém turnaji 32 hráčů 

a méně, hrají všichni dohromady turnaj A); 

nejmladší žáci hrají vždy jen turnaj kategorie A 

 

 

Opatření proti šíření Covid-19 se bude řídit aktuální 

epidemiologickou situací. Aktuálně platná nařízení budou před 

turnajem upřesněna. 
 

 

Turnaj byl schválen STK JmSST jako bodovací turnaj nejmladšího, mladšího, 

staršího žactva a dorostu kategorie B. 

 

 

 

 

 

 

 Rostislav Černoch 

 předseda TTC Koral Tišnov, z. s. 


