
      OOddddííll  ssttoollnnííhhoo  tteenniissuu  TT..  JJ..  SSookkooll  HHooddoonníínn          

                                  ppoořřááddáá  33..  rrooččnnííkk  ttuurrnnaajjee              sstt--kkeemmpp..cczz  
  

  
  
PPRROOPPOOZZIICCEE::        

                              ttuurrnnaajj  ddvvoouuhheerr  pprroo  hhrrááččee  ssttoollnnííhhoo  tteenniissuu  úúrroovvnněě  KKPP11  aa  nniižžššíí                        

FFOORRMMÁÁTT  TTUURRNNAAJJEE::    

      sskkuuppiinnoovvýý  pplluuss  ppllaayy--ooffff,,  vvčč..  ttuurrnnaajjee  „„úúttěěcchhyy““  

KKDDEE  aa  KKDDYY::    ssookkoolloovvnnaa  HHooddoonníínn,,    ppáátteekk  11..  kkvvěěttnnaa  22001155      

PPRREEZZEENNTTAACCEE::      88::1155  --  88::3300  hh  vv  ttěěllooccvviiččnněě  nnaa  ssookkoolloovvnněě  

ZZAAČČÁÁTTEEKK  TTUURRNNAAJJEE::      99::0000  hh    

PPŘŘIIHHLLÁÁŠŠKKYY::  ppoouuzzee  ee--mmaaiilleemm  nnaa  ccuueetteeccoobb@@ggmmaaiill..ccoomm  ddoo  2288..  44..  22001155  

  

PPOOZZOORR  ––  ttuurrnnaajj  jjee  zz  ddůůvvooddůů  kkaappaacciittyy  oommeezzeenn  nnaa  mmaaxxiimmáállnníí  ppooččeett  4488  hhrrááččůů,,  kkaažžddáá    

              ppřřiihhlláášškkaa  vváámm  bbuuddee  ppoottvvrrzzeennaa  ee--mmaaiilleemm  

  

SSTTAARRTTOOVVNNÉÉ::      112200  KKčč  //  úúččaassttnnííkk  ((vv  cceenněě  jjee  kklloobbáássaa  ++  ppiivvoo))  

CCEENNYY::  ppoohháárryy  pprroo  mmeeddaaiilliissttyy  pplluuss  vvěěccnnéé  cceennyy  ttaakkéé  pprroo  vvššeecchhnnyy  

ččttvvrrttffiinnaalliissttyy  aa  33  nneejjlleeppššíí  zz  „„úúttěěcchhyy““  

 



Technické parametry: 

 Ředitel turnaje: Jan Bezucha 

 Vrchní rozhodčí: Antonín Rančík   

 Hlavní organizátor: Martin Zlámal, ccuueetteeccoobb@@ggmmaaiill..ccoomm,,  660066  442266  449966   

 Zdravotník: Edita Zlámalová  

 Hrát se bude na 8 stolech ve dvou tělocvičnách 

 Turnaje se mohou zúčastnit hráči krajského přeboru 1 a nižších soutěží 

 Nasazení do základních skupin bude provedeno dle úspěšnosti dvouher po uplynulé sezoně 

uvedené ve STISu, vrchní rozhodčí si vyhrazuje právo toto nasazení případně určit i sám.  

 Základní skupiny (8 skupin) se hrají systémem každý s každým na 3 sety. Úspěšnější hráči 

postupuji do play-off o pohár pro vítěze, ostatní do turnaje „útěchy“. Tato část se hraje již 

systémem KO. Pořadatel si vyhrazuje změnu formátu turnaje.   

 Přihlášky posílejte na e-mailovou adresu:  ccuueetteeccoobb@@ggmmaaiill..ccoomm  do úterý 28. dubna 2015 

včetně. Do přihlášky uveďte jméno hráče, klub a soutěž, kterou hrál v uplynulé sezóně a 

telefonní kontakt. V příp. zpoždění pro prezentaci volejte: 606 426 496. 

 Právo startovat má účastník e-mailově potvrzené přihlášky od pořadatele. 

 Přihlášky předem jsou nutné především z organizačních důvodů pro pořadatele (časový 

rozvrh vhodně zvoleného herního systému, počet dopředu objednaných porcí jídla apod.). 

Přihlášky po tomto termínu jsou v odůvodněných případech po domluvě možné. 

 Klobásy budou podávány v bufetu na sokolovně, další občerstvení včetně čepovaného piva a 

nealka zajištěno tamtéž. 

 V příp. chuti zúčastněných plejerů a časových možností bude uspořádáno po hlavním turnaji 

i turnajové klání ve čtyřhrách systémem KO  

 Věcné ceny pro nejlepší věnovali partneři turnaje www.vodak-dreva.cz a www.st-kemp.cz  

 Na vaši účast a dobrou náladu se těší členové T. J. Sokol Hodonín – oddíl 

stolního tenisu, Velkomoravská 2202/2, 695 01 Hodonín      

mailto:cuetecob@gmail.com
http://www.vodak-dreva.cz/
http://www.st-kemp.cz/

