
      OOddddííll  ssttoollnnííhhoo  tteenniissuu  TT..  JJ..  SSookkooll  HHooddoonníínn          

                                  ppoořřááddáá  44..  rrooččnnííkk  ttuurrnnaajjee              
  

  
                            ++  PPŘŘEEBBOORR  SSOOKKOOLLSSKKÉÉ  ŽŽUUPPYY  SSLLOOVVÁÁCCKKÉÉ  
  

PPRROOPPOOZZIICCEE::  ttuurrnnaajj  ddvvoouuhheerr  pprroo  hhrrááččee  ssttoollnnííhhoo  tteenniissuu  úúrroovvnněě  KKPPIIII  aa  nniižžššíí                        

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

KKDDEE  aa  KKDDYY::    ssookkoolloovvnnaa  HHooddoonníínn,,    ssoobboottaa  77..  kkvvěěttnnaa  22001166      

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

ZZAAČČÁÁTTEEKK  TTUURRNNAAJJEE::      99::0000  hh,,    oobbččeerrssttvveenníí  zzaajjiiššttěěnnoo  

PPŘŘIIHHLLÁÁŠŠKKYY::  ddoo  44..  kkvvěěttnnaa  22001155  vvččeettnněě  vvyyppllnněěnníímm  nnaa  wweebbuu  ssttoollnnííhhoo  tteenniissuu::  

 hhttttpp::////ppiinneeccssookkoollhhooddoonniinn..wweeeebbllyy..ccoomm//aakkttuuaalliittyy..hhttmmll  

  

PPOOZZOORR  ––  ttuurrnnaajj  jjee  zz  ddůůvvooddůů  kkaappaacciittyy  oommeezzeenn  nnaa  mmaaxxiimmáállnníí  ppooččeett  5544  hhrrááččůů,,  sseezznnaamm    

      ssttaarrttuujjííccíícchh  bbuuddee  vvyyvvěěššeenn  nnaauuvveeddeennýýcchh  wweebboovvýýcchh  ssttrráánnkkáácchh    

  

SSTTAARRTTOOVVNNÉÉ::      110000  KKčč,,  vv  cceenněě  ssttaarrttoovvnnééhhoo  bbuuddee  mmiinniioocchhuuttnnáávvkkaa  vvíínn  

CCEENNYY::  ppoohháárryy  pprroo  mmeeddaaiilliissttyy  hhllaavvnníí  ssoouuttěěžžee,,  žžuuppnnííhhoo  ppřřeebboorruu  aa  úúttěěcchhyy  

pplluuss  vvěěccnnéé  cceennyy  ttaakkéé  pprroo  vvššeecchhnnyy  ččttvvrrttffiinnaalliissttyy  hhllaavvnníí  ssoouuttěěžžee  

 

http://pinecsokolhodonin.weebly.com/aktuality.html


Technické parametry: 

 Ředitel turnaje: Jan Bezucha 

 Vrchní rozhodčí: Martin Zlámal, licence „K“  

 Hlavní organizátor: Martin Kalivoda   

 Zdravotnice a organizační pracovnice: Michaela Hošová a Edita Zlámalová  

 Hrát se bude na 9 stolech ve dvou tělocvičnách 

 Turnaje se mohou zúčastnit hráči krajského přeboru 2 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 (9 skupin) se hrají systémem každý s každým na 3 vítězné 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.   

 V rámci hlavního turnaje, popř. útěchy, budou oceněni také 3 nejlepší hráči z oddílů 

spadajících pod Sokolskou župu Slováckou.   

 Přihlášky zadávejte na webovou adresu: http://pinecsokolhodonin.weebly.com/aktuality.html 

do středy 4. května 2016 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 - 

Martin Zlámal. 

 Účastníci jsou uvedeni na startovní listině vyvěšené na výše uvedených webových stránkách.   

 Přihlášky předem jsou nutné především z organizačních důvodů pro pořadatele. Přihlášky 

po tomto termínu jsou v odůvodněných případech po domluvě možné. V případě nedostavení 

se, prosím informujte pořadatele (mkalivoda@centrum), v den turnaje pak na 606 426 496.  

 Občerstvení včetně čepovaného piva a nealka bude podáváno v bufetu na sokolovně. 

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

www.sokol.eu/zupa/31 . 

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

stolního tenisu, Velkomoravská 2202/2, 695 01 Hodonín      

 

http://www.vodak-dreva.cz/
http://www.sokol.eu/zupa/31


PŘÍLOHA  

 

 

SEZNAM JEDNOT SOKOLSKÉ ŽUPY SLOVÁCKÉ 

 

T.J. Sokol Brumovice 

T.J. Sokol Břeclav 

T.J. Sokol Bzenec 

T.J. Sokol Čejkovice 

T.J. Sokol Dubňany 

T.J. Sokol Hodonín 

T.J. Sokol Hovorany 

T.J. Sokol Hrubá Vrbka 

T.J. Sokol Kobylí na Moravě 

T.J. Sokol Kyjov 

T.J. Sokol Lipov 

T.J. Sokol Lužice 

T.J. Sokol Moravany 

T.J. Sokol Moravský Písek 

T.J. Sokol Mutěnice 

T.J. Sokol Petrov 

T.J. Sokol Podivín 

T.J. Sokol Rakvice 

T.J. Sokol Strážnice 

T.J. Sokol Svatobořice 

T.J. Sokol Šakvice 

T.J. Sokol Velká nad Veličkou 

T.J. Sokol Velké Bílovice 

T.J. Sokol Velké Pavlovice 

T.J. Sokol Veselí nad Moravou 

 

http://www.sokol.eu/jednota/846
http://www.sokol.eu/jednota/847
http://www.sokol.eu/jednota/848
http://www.sokol.eu/jednota/849
http://www.sokol.eu/jednota/850
http://www.sokol.eu/jednota/851
http://www.sokol.eu/jednota/852
http://www.sokol.eu/jednota/853
http://www.sokol.eu/jednota/854
http://www.sokol.eu/jednota/855
http://www.sokol.eu/jednota/856
http://www.sokol.eu/jednota/857
http://www.sokol.eu/jednota/858
http://www.sokol.eu/jednota/859
http://www.sokol.eu/jednota/860
http://www.sokol.eu/jednota/861
http://www.sokol.eu/jednota/862
http://www.sokol.eu/jednota/863
http://www.sokol.eu/jednota/864
http://www.sokol.eu/jednota/865
http://www.sokol.eu/jednota/866
http://www.sokol.eu/jednota/867
http://www.sokol.eu/jednota/868
http://www.sokol.eu/jednota/869
http://www.sokol.eu/jednota/870

