
 
 

O POHÁR MĚSTA MORAVSKÝ KRUMLOV  
III. ROČNÍK 

 

 
 

Všeobecná ustanovení: 
 

1. Pořadatel: MK Řeznovice 

2. Datum: sobota 26. a neděle 27. března 2016 

3. Místo: sportovní hala Dětského výchovného ústavu, Nádražní 698, Moravský 

Krumlov, GPS: N 49°2.69082', E 16°18.88832' 
 

4. Ředitelství turnaje:    ředitel turnaje:   Michal Makovický, předseda oddílu 

  vrchní rozhodčí:   Anna Halasová, licence „NR“ 

  zástupce vrchního rozhodčího: Michal Makovický, licence „A“ 

       Jindřich Bíla, licence „B“ 

      zdravotník:    Mgr. Tomáš Striegler 

 

5. Přihlášky:  zašlete do 25. 3. 2016 na e-mail: info@mkreznovice.cz  

nebo na telefonním čísle +420 777 904 566 (Jindřich Bíla) 
 

6.  Vklady: soutěž č. 3 – 150,- za hráče 

 v soutěžích č. 1. č. 2, č. 4 a č. 5 se startovné neplatí 

 v soutěžích č. 6, č. 7 – 50,- Kč za hráče 

  

7. Losování po ukončení prezentace 

8. Ubytování: pořadatel nezajišťuje 

9. Občerstvení: zajištěno v místě  

10. Informace: Michal Makovický - +420 603 258 947 
 



Technická ustanovení: 

 
11. Předpis: hraje se podle Pravidel stolního tenisu, Soutěžního řadu stolního 

tenisu a podle ustanovení tohoto Rozpisu. 

 

12. Soutěžní disciplíny: 1. dvouhra bez omezení „Champions League“  

  2. čtyřhra bez omezení 

  3. dvouhra bez omezení – kvalifikace 

  4. dvouhra mužů do KS 

  5. dvouhra mužů do OP 

                                                        6. dvouhra staršího žactva a dorostu 

  7. dvouhra mladšího a nejmladšího žactva 

 

13. Časový pořad: sobota 26. 3. 2016             

                 7:30   -   8:30 hod. prezence soutěží č. 3, č. 4 a č. 5 

       8:45 hod zahájení turnaje   

                9:00 hod zahájení soutěže č. 3  

      do 12:00 hod prezence soutěží č. 1 a č. 2   

                              13:00 hod zahájení soutěže č. 2   

                                  14:00 hod zahájení soutěží č. 4 a č. 5 

       16:00 hod zahájení soutěže č. 1  

  neděle 27. 3. 2016             

                 7:30   -   8:30 hod. prezence soutěží č. 6 a č. 7    

       8:45 hod zahájení turnaje   

                9:00 hod zahájení soutěží č. 6 a č. 7 

 

      

14. Systém soutěží: soutěže č. 1, č. 3, č. 4 a č. 5 se hrají dvoustupňovým systémem, I. 

stupeň skupinový, II. stupeň vylučovací,  

soutěž č. 2 se hraje vylučovacím systémem 

soutěže č. 6 a č. 7 se hrají kombinovaným skupinovým systémem 

   

15. Podmínky účasti:  Soutěže č. 1 se mohou zúčastnit pouze pozvaní hráči, doplněni 

budou o hráče, kteří se kvalifikují ze soutěže č. 3. Předpokládaný 

model je 8 nasazených hráčů + 8 kvalifikantů. Dle počtu 

přihlášených však mohou být počty upraveny.  

    Jednotlivých kategorií se mohou zúčastnit pouze hráči hrající 

nejvýše soutěž, pro kterou je kategorie vypsána, přičemž 

rozhodující není postavení na soupisce, nýbrž nejvyšší soutěž, v níž 

hráč pravidelně nastupuje. Soutěží č. 1, č. 2 a č. 3 se mohou 

zúčastnit ženy bez omezení. 

     



Soutěží č. 4 a č. 5 se mohou zúčastnit pouze hráči startující v hlavní 

soutěži č. 3! Souběžný start v soutěžích č. 4 a č. 5 není z technických 

důvodů možný. 

    Soutěží č. 6 a č. 7 se mohou zúčastnit pouze hráči odpovídající 

věkové kategorie. Hráči s klubovou příslušností mimo působnost 

JmSST mohou startovat pouze se souhlasem VV JmSST. 

    Souběžný start v soutěžích č. 6 a č. 7 není povolen. 

    Pořadatel si vyhrazuje právo přihlášku odmítnout, popř. udělit 

výjimku z výše uvedených pravidel. 

 

16. Míčky:  Hanno 40+ ***   

 

17. Upozornění:  hraje se na 15-ti stolech v jedné hale. Pořadatel si vyhrazuje právo 

na změnu programu dle počtu přihlášených účastníků 

 
 

18. Ceny:  hráči na 1. -3. místě v každé kategorii obdrží pohár a věcné ceny. 

Soutěž č. 1 se hraje o putovní Pohár starosty města Moravský 

Krumlov a finanční prémii 5.000,- Kč 

 

19. Vítězové minulých ročníků: dvouhra bez omezení 2014 Jan HOLÁŇ 

       2015 Martin GUMÁŇ 

   čtyřhra bez omezení 2014 František KANTA / Lukáš SVOBODA  

       2015 Karolína MYNÁŘOVÁ / Petr HANDL 

   dvouhra do 3. ligy 2014 Filip ŠTOFKA 

       2015 Michal RYŠAVÝ 

   dvouhra do KS II 2014 Luděk BĚLÍK 

   dvouhra do KS I  2015 Miloslav VACULÍK 

   dvouhra do OP  2014 Jiří FIALA 

       2015 Dominik HENEK 

   dvouhra dorostu 2015 Barbora BLECHOVÁ 

   dvouhra st. žactva 2015 Rudolf CVRKAL ml. 

   dvouhra ml. žactva 2015 Tomáš BRUCKNER 

    

 

V Moravském Krumlově dne 2. 3. 2016 

 

 

 

 

             

           Michal Makovický 

                 předseda oddílu MK Řeznovice 


