
Církevní středisko volného času sv. Jana Boska v Havířově 

vypisuje 

 

18. ROČNÍK 
VÁNOČNÍHO TURNAJE RODINNÝCH DVOJIC 

VE STOLNÍM TENISE 

 

 

A.Všeobecná ustanovení: 
 

1.Pořadatel:   Církevní středisko volného času sv. Jana Boska v Havířově 

2.Datum:  17.12.2022 
3. Místo:    ul.Lomená 9, 73601 Havířov Šumbark 

4.Ředitel turnaje:   Ing. Mgr. Honěk Jindřich 

5.Hlavní rozhodčí:   Jiří Matuš 
 

 

B.Technická ustanovení 
 

6.Předpis:         Hraje se podle pravidel stolního tenisu a jejich dodatků, Soutěžního řádu  

  stolního tenisu a ustanovení tohoto rozpisu. 

7.Podmínky turnaje: Dvoučlenná družstva, která musí splňovat tato kriteria. 

                   - spoluhráči musí být v jakémkoli příbuzenském poměru 

  - turnaj je omezen na 30 dvojic (aktuální seznam přihlášených najdete na www.csvc.cz) 

       

8.Systém soutěží:   Hrát se bude nejprve čtyřhra a pak dvouhry. Hraje se do třetího vítězného bodu. První stupeň se bude 

hrát ve tříčlenných (čtyřčlenných) skupinách. Při účasti do 15 dvojic na tři vítězné sety a při účasti 

nad 15 dvojic na dva vítězné sety.  

  Druhý stupeň se hraje vyřazovacím způsobem na jednu porážku na tři vítězné sety. Ze skupin do 

druhého stupně postupuje dvojice na prvním místě do hlavní soutěže, dvojice na druhém místě do 

soutěže útěchy 1 a dvojice na třetím a čtvrtém místě do soutěže útěchy 2. 

9.Nasazení: Nasazuje se podle statistik ELO, a to z průměru dvojice. Hráči, kteří nejsou zavedeni v ELO 

statistikách, mají automaticky ELO 0.  

10.Doprava:     Městskou hromadnou dopravou č.1,9,16 směr Šumbark na konečnou těchto  

autobusů. Pak směrem do centra sídliště k ZŠ Moravská. Naše středisko je naproti této školy. 

11.Míčky:            Hraje se plastovými míčky DHS***. 

12.Podmínky účasti: Turnaje se mohou zúčastnit hráči a hráčky splňující podmínky turnaje. 

13.Startovné: 100kč na dvojici, platí se v den konání turnaje. 

14.Časový pořad:    8,00-8,30    prezentace 

                               8,30-9,00    losování 

                               9,00  zahájení turnaje 

                               16,00-18,00  předpokládané zakončení a vyhlášení vítězů 

15.Rozhodčí:       Dvojice si jednotlivé zápasy počítají sami. 

16.Přihlášky:      Jmenovité přihlášky je nutno zaslat nejpozději do 16.12.2022 

na e-mail  j.matus@csvc.cz , do naplnění kapacity turnaje. Tiskopisy přihlášek jsou ke stažení na 

www.csvc.cz , nebo k vyzvednutí přímo v CSVČ sv. J. Boska v Havířově, za kinem CENTRUM. 

17.Ceny:            Ceny a diplomy se udělují pro první tři místa ve všech třech soutěžích. 

18.Informace:       Na telefonním čísle 731 625 892 (Matuš Jiří). 
 

 

                Ing. Mgr. Jindřich Honěk 

                   ředitel CSVČ Havířov 

mailto:j.matus@csvc.cz
http://www.csvc.cz/

