Oddíl stolního tenisu T. J. Sokol Hodonín
pořádá 8. ročník turnaje

aneb PŘEBOR SOKOLSKÉ ŽUPY SLOVÁCKÉ

PROPOZICE: turnaj dvouher ve stolním tenise pro hráče na soupisce týmu
z KS II. a nižší, Elo max. 1700, max. pro 48 přihlášených!!!
FORMÁT TURNAJE:

základní skupiny - každý s každým plus play-off
pro všechny (hlavní turnaj a turnaj útěchy)

KDE a KDY:

sokolovna Hodonín, sobota 21. května 2022

PREZENTACE:

8:15 - 8:30 h v tělocvičně na sokolovně

ZAČÁTEK TURNAJE:

9:00 h

PŘIHLÁŠKY: do 18. května 2022 včetně vyplněním na webu - odkaz:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScz_TQ23mgD3OjSpk8_Ug8oT
BG31FXQJG6Zt8Vh4KwsDw7i2w/viewform?usp=sf_link>

STARTOVNÉ: 200 Kč, v ceně je klobása, ceny a ochutnávka vína ☺
CENY:

excelentní dřívko Vodák (tajná novinka, která zatím není
v oficiálním prodeji výrobce) pro vítěze, poháry pro medailisty obou
soutěží a láhev vína pro semifinalisty dvouher a finalisty čtyřhry

Technické parametry:
• Pořadatel: oddíl Stolního tenisu T.J. Sokol Hodonín
• Vedoucí turnaje: Martin Zlámal, kontakty: 606 426 496, cuetecob@gmail.com
• Hrát se bude na 6-8 stolech ve dvou tělocvičnách s plastovými míčky Joola Flash ***
• Přihlášení hráči musí být zapsáni na základu mužstva startujícího v krajské soutěži II. či
nižší a splňovat kritérium ELO MAX. 1700. Pro hráče z SVK platí omezení do 4. ligy.
Vedoucí turnaje si vyhrazuje možnost výjimky.
• Do základních skupin budou vždy min. 2 hráči nasazeni dle výkonnosti.
• Základní skupiny (6-8 skupin) se hrají systémem každý s každým na min. 2 vítězné sety,
následuje play-off hlavní soutěže. Hráči, jenž nepostoupí do play-off, se zúčastní soutěže
útěchy (na 1 porážku). Maximální počet startujících hráčů je omezen na celkem 48 hráčů.
• Hráči

se

přihlašují

výlučně

na

níže

uvedenou

webovou

adresu:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScz_TQ23mgD3OjSpk8_Ug8oTBG31FXQJG6Zt8Vh4KwsDw7i2w/viewform?usp=sf_link>

do středy 18. května 2022 včetně. Do přihlášky hráč uvede jméno, klub a rozmezí ELO za
letošní uplynulou sezónu. V příp. zpoždění pro prezentaci, či z jiných důvodů (PŘEDEVŠÍM
NEÚČASTI NA POSLEDNÍ CHVÍLI), volejte: 606 426 496 - Martin Zlámal.
• Přehled účastníků je možno shlédnout na níže uvedené startovní listině:
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1OfMAuxEEy2X6Dxn0RA3GlBc5ztaL2e45lVScPPaEx2Q/edit?usp=sharing>

• V příp. zájmu hráčů se bude po ukončení turnaje dvouher konat turnaj čtyřher.
• Občerstvení včetně čepovaného piva a nealka bude podáváno v bufetu na sokolovně.
• Cenu pro vítěze turnaje věnoval: www.vodak-dreva.cz
• Upozornění: parkování před sokolovnou je v sobotních dopoledních hodinách za poplatek!

• Na vaši účast a dobrou náladu se těší členové T. J. Sokol Hodonín – oddíl stolního tenisu, Velkomoravská 2202/2, 695 01 Hodonín ☺ ☺ ☺

