
Naši sponzoři a partneři: 

 
Město Brno – www.brno.cz 

                             

 

Jihomoravský kraj –  

www.kr-jihomoravsky.cz 

 

 

 

Brněnské tělovýchovné sdružení – 

www.bts.cz 
              

 

 

Městská část Brno – střed – www.brno-stred.cz 

   
 

LTC elektro s.r.o. - www.ltcbrno.cz 

 
                                         

Nakladatelství MRAVENEC - 

www.mravenec.cz 
   

     

S. O. K. Group spol. s r. o.           

     
         
 

 

http://www.ltcbrno.cz/
http://www.mravenec.cz/


      

 

 

TTC 
 

MORAVSKÁ  SLAVIA 

BRNO 

 

 

 

 
    pořádá 

 

 bodovací turnaj kategorie B 

 

 

    staršího žactva a dorostu 

 

 

28. září 2017 

 

 

 

 

 



I.Všeobecná ustanovení 

 

  1.   pořadatel  : TTC Moravská Slavia Brno 

 

  2.  datum konání : starší žactvo a dorost:  čtvrtek 28. 9. 2017 

     

  3.  místo konání : hala stolního tenisu TTC  MS  Brno, Vojtova  12 

 

  4.  ředitelství turnaje : ředitel………………..Marek Šmerda 

    vrchní rozhodčí…….   Roman Janda      

    zástupce vrch. rozh…  Lenka Bednářová             

    hlavní pořadatel……   Libor Svoboda 

 

  5.  přihlášky  : jmenovité přihlášky s uvedením roku narození 

    zašlou oddíly (kluby) nejpozději do 26. 9. 2017 

el. poštou  na adresu:  roman.janda@volny.cz 

(příp. mobil: 774206019) 

 

  6.  úhrada nákladů : hráči startují na náklady svých TJ 

 

  7.  vklady  : budou vybírány při prezentaci ve výši 50,- Kč  

za závodníka 

 

 

  8.  losování  : veřejné po skončení prezentace v den konání  

turnaje, nasazení dle aktuálního nasazovacího 

žebříčku 

 

  9.  občerstvení : zajistí pořadatel v místě konání 

 

 II. Technická a ostatní ustanovení 

 

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

ST“, rozpisu BTM JmSST 2017-2018 a dle 

ustanovení tohoto rozpisu 

 

 

11.  soutěže                   :               a/     dvouhra starší žactva a dorostu (dohromady)   

b/     útěcha staršího žactva a dorostu (dohromady)

  

 

 

13. stoly a míčky : hraje se na 10 – ti stolech s plastovými míčky   

Joola Flash *** 

 

 

 

mailto:roman.janda@volny.cz


14.  podmínky účasti : turnaje se mohou zúčastnit závodníci, kteří jsou po 

    zaplacení registračního poplatku 100,- Kč uvedeni 

    na evidenčním seznamu oddílu (klubu) 

                                                       

15.  časový pořad : čtvrtek 28. 9. 2017 
7:30  –  8:30 prezentace st. žactva a dorostu 

                 8:30 losování 

                 9:15 zahájení soutěže 

     

 

16.  rozhodčí  : rozhodčí k jednotlivým zápasům určuje vrchní 

    rozhodčí nebo jeho zástupce 

 

17.  ceny                        : Pořadatel odmění hráče na 1., 2. a 3. místě, vítěze 

2. až 6. divize a finalisty útěchy. 

 

18.  námitky  : dle SŘ 

 

19. Upozornění             :           -  pořadatel si vyhrazuje právo na změnu programu           

                                                      dle počtu přihlášených účastníků 

 

               - vstup do sportovní haly jen ve sportovní obuvi, 
                  (platí pro hráče, trenéry i doprovod !!! ) 
 

 

Turnaj byl schválen JmSST jako bodovací turnaj Jm kraje staršího žactva a dorostu 

kategorie B. 

 

 

STK JmSST schválila rozpis dne 2. 9. 2017. 

 

 

 

      Ing. Marek Šmerda 

    předseda představenstva TTC MS Brno 


