
TTC Praha – klub stolního tenisu pořádá 
turnaj 

Podzimní turnaj

sponzor: dodal základní ceny
hlavní sponzor – grant na ceny, 
pronájem herny a další náklady

A. Všeobecná ustanovení
1. Pořadatel: TTC Praha – klub stolního tenisu, z.s.
2. Datum: sobota 10. 11. 2018
3. Místo: Herna stolního tenisu Centrum stolního tenisu Ďáblice
4. Ředitelství: ředitel:       Ing. Miloslav Fuček

vrchní rozhodčí:  Ing. Miloslav Fuček – licence A a B
zástupce vrchního rozhodčího: dle delegace TTC Praha

5. Přihlášky: Na internetové stránce www.pinecvpraze.cz přes kalendář akcí nejpozději do
9. 11. 2018 do 20.00 hodin.

6. Prezence: V místě konání turnaje nejpozději 8.30 hod – závazná přihláška je
 stvrzena zaplacením startovného.  Při malém počtu účastníků může být čas

pro prezenci prodloužen.
6. Startovné: 120,-- Kč za hráče předem přihlášeného, nepřihlášení 150,-- Kč 
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

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

podle ustanovení tohoto rozpisu
11. Kategorie nejmladší žáci – ročník 2008 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 – 6 členných, z nichž
postoupí hráči na 1. až 3. 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 a dohrávají se do konečného
pořadí. V případě velkého počtu hráčů se bude soutěž a  útěchy a popřípadě i
čtyřhra hrát pouze na dva vítězné sety.

14. Časový pořad 8:00 – 8:30 prezentace účastníků
9:00        nástup a zahájení turnaje

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, diplomy a věcné
 ceny, závodníci na 1. až 3. místě v čtyřhrách obdrží diplomy,

http://www.pinecvpraze.cz/


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 23. 10. 2018 Ing. Miloslav Fuček

http://www.pinecvpraze.cz/

