
TTC Praha – klub stolního tenisu pořádá 
turnaj 

Jarní cena Centra zábavy

vše na stolní tenis
Mánesova 13, 120 00 Praha 2
Telefon: (+420) 222 718 279

Hlavní ceny do turnajů této série
dodal 

STEN marketing s.r.o.
www.vsenastolnitenis.cz

A. Všeobecná ustanovení
1. Pořadatel: TTC Praha – klub stolního tenisu
2. Datum: neděle 8. 2. 2015
3. Místo: Billiard club Harlequin, Oblouhová mezi domy 6 a 8, Praha 10

spojení TR 7 a 24 do zastávky Bohemians
http://www.harlequinpraha.cz

4. Ředitelství: ředitel:  Ing. Miloslav Fuček
5. Přihlášky: v místě konání turnaje nejpozději do konce prezentace – závazná přihláška je
 strvrzena zaplacením starovného 

Předběžné přihlášky (jedním z uvedených způsobů):
a) na email pozvanky@centrumzabavy.info nebo pozvanky@pinecvpraze.cz
b) formou sms na číslo 731 387 168 nebo 727 834 421
c) přes faceboak u akce (není-li z facebokového profilu patrno jméno a

 příjmení, je nutno je uvést do komentáře
d) přímo na stránce www.centrumzabavy.info
Všechny čtyři druhy přihlášek jsou rovnocenné.

6. Startovné: 100,-- Kč za hráče 
7. Losování: losování bude veřejné a proběhne v den konání po ukončení prezentace
8. Úhrada nákladů: účastníci startují na náklady svých oddílů, nebo vlastní
9. Občerstvení: bude zajištěno v místě konání turnaje,  Harlequin je restaurace, kde je možno

vše potřebné zakoupit. Prosíme upřednostněte prosím jejich občerstvení před
vlastním. Děkujeme.

B. Technická ustanovení
10. Předpis hraje se podle Pravidel stolního tenisu, Soutěžního řádu stolního tenisu a

podle ustanovení tohoto rozpisu
11. Kategorie dorost – ročník 1997 a mladší
12. Soutěžní discipliny: 1. dvouhra

2. čtyřha
3. soutěž útěchy dvouhry

13. Systém soutěží Soutěže dvouher se hrají kombinovaným způsobem:
I.stupeň: Hráči jsou vylosováni do skupin, a to 3 – 4 členných, z nichž
postoupí hráči na 1. a 2. místě do druhého stupně. 
II.stupeň: Hráči jsou vylosováni tak, aby hráči, kteří spolu hráli v I.stupni,
byli vylosováni do opačné poloviny hracího plánu. II.stupeň se hraje
vylučovacím způsobem s dohráváním o umístění.
Hráči, kteří nepostoupí do 2.stupně soutěže mají právo startovat v soutěži
útěchy.
Soutěže čtyřhry se hrají vylučovacím způsobem. 
Všechny soutěže se hrají na 3 vítězné sety z pěti.

14. Časový pořad 17:00 – 17:30 prezentace účastníků (po dohrání kategorie mladšího žactva)
17:45        nástup a zahájení turnaje
20.00 až 21.00 předpokládaný konec turnaje

mailto:pozvanky@centrumzabavy.info
http://www.centrumzabavy.info/
mailto:pozvanky@pinecvpraze.cz


15. Rozhodčí k jednotlivým zápasům určuje vrchní rozhodčí nebo jeho zástupci z řad
účastníků

16. Ceny závodníci na 1. až 3. místě v dvouhrách obdrží medaile a diplomy, 
závodníci na 1. až 3. místě v čtyřhrách obdrží diplomy,

17. Informace Informace o termínech turnajů, propozicích jednotlivých turnajů a 
průběžných výsledcích turnajů budou k dispozici na internetové adrese
www.pinecvpraze.cz, včetně možnosti informací emailem. 

V Praze dne 25. 1. 2015 Ing. Miloslav Fuček

http://www.pinecvpraze.cz/

