
Sportovní Klub Stolního Tenisu Baník Havířov 
pořádá  

Velkou cenu města Havířova 
Dorostu a nejmladšího žactva 

 
 
A. Všeobecná ustanovení 
 
Pořadatel: SKST Baník Havířov 
 
Datum konání :  1. - 2. října 2016  
 
Místo konání:  
Herna stolního tenisu SKST Baník Havířov, Školní 1, 736 01 Havířov - 
Šumbark 
            
Ředitelství turnaje:   
ředitel     Nikolas Endal 
vrchní rozhodčí   dle nominace KR ČAST                        
Zástupce vrchního rozhodčího Tereza Hovorková 

Otakar Bednář 
ing. Vlasta Svobodová 

                 Bronislava Bednářová 
    Helena Bednářová 
hlavní pořadatel  Karel Štrbík 
zdravotnická služba  Bronislava Bednářová 
                             
Přihlášky:   
Přihlášky se budou přijímat prostřednictvím webového formuláře na adrese 
http://prihlasovani.sjm-pinec.cz nejpozději do středy 28.9.2016. Doplňující 
informace budou poskytnuty na tel. 602 513 057 (Jiří Fausek).    
 
Ubytování:   
Zajistí pořadatel na základě objednávky zaslané do 28.9. 2016 na adresu                  
skst.banikhavirov@gmail.com, Cena noclehu v ubytovně SOU 250 - 300,-Kč 
omezený počet míst, ostatní budou ubytováni v hotelích města Havířova á 
cenu 400-500,-Kč. 
 
Úhrady nákladů:  
Hráči startují na náklady oddílů, které je vysílají, nebo na náklady vlastní 

 
Losování:  
Losování je veřejné a bude provedeno na základě došlých přihlášek, a to 
turnaj kategorie A den před soutěží ve 19.00 hod., turnaj kategorie B v den 
konání turnaje po ukončení prezence v místě konání turnaje. 
 
Vklady:   
Dorost a NMŽ 200,-Kč na jednoho hráče 
 
Občerstvení:  
Bude zajištěno po celou dobu konání turnaje v bufetu přímo v hale. 
 

B. Technická ustanovení 
 

Soutěžní disciplíny:   
Dvouhra dorostenců a dvouhra dorostenek  
Čtyřhra dorostenců a dvouhra dorostenek  
Útěcha dorostu 
Dvouhra nejmladších žáků a dvouhra nejmladších žákyň 
Čtyřhra nejmladších žáků a čtyřhra nejmladších žákyň 
Útěcha nejmladších žáků a útěcha nejmladších žákyň 
 
Systém soutěží:  
Soutěže dvouher budou hrány ve 2 kategoriích dvoustupňovým systémem: 
Turnaj kategorie A: 
1.stupeň –- chlapci 12 skupin, dívky 6 skupin po 4 hráčích; postup 1. a 2. 

hráče ze skupiny. 
2.stupeň - vylučovací systém (24 chlapců, 12 dívek). 
Hráči, kteří nepostoupí do II.stupně dvouher budou zařazeni do soutěže 

útěchy. 
Turnaj kategorie B: 
1.stupeň –- chlapci 16 skupin, dívky 8 skupin po 3-4 hráčích; postup 1. a 2. 

hráče ze skupiny. Při počtu účastníků méně než 48 
chlapců (24 dívek) nebo více než 64 chlapců (32 
dívek) bude počet skupin přizpůsoben počtu 
účastníků (Rozpis BTM ČR 2016/2017). 

2.stupeň - vylučovací systém 
Soutěže útěchy a čtyřher budou hrány vylučovacím systémem.  
Všechny soutěže se hrají na tři vítězné sady z pěti.  
Turnaj bude odehrán na 18 stolech ve dvou sálech. 
 
Míčky:   
TIBHAR bílé plast 40 mm *** 
 

http://prihlasovani.sjm-pinec.cz/
mailto:skst.banikhavirov@gmail.com


 
Podmínka účasti :  
Turnaje se mohou zúčastnit závodníci, kteří se prokáží platným registračním 
průkazem.  
 
Rozhodčí u stolů:  
Rozhodčí k jednotlivým zápasům určí vrchní rozhodčí  
 
Časový pořad:  
Pátek    30.9.2016 

18.00 - 20.00  ubytování a prezentace v herně SKST 
  18.00 - 20.00 možnost tréninku v herně st.tenisu       
  19.00              losování dvouher dorostu 
Sobota 1.10.2016 
  7.30 - 8.30  prezentace dvouhry a čtyřher dorostu 
  9.00            slavnostní nástup 
  9.15          zahájení soutěží dorostu  

18.00 - 20.00  ubytování a prezentace v herně SKST 
  19.00              losování dvouher nejmladšího žactva 
Neděle 2.10.2016 
  7.30 - 8.30  prezentace dvouhry nejml. žactva 
  9.00            slavnostní nástup 

 9.15  zahájení dvouher nejml. žactva 
 
Ceny:  
Hráči umístění na 1.-3.místě ve dvouhrách dorostu a nejmladšího žactva 
obdrží Poháry a medaile, pro hráče na 1. – 3.místě v soutěžích čtyřher poháry 
a medaile a pro hráče na 1. – 2.místě v soutěži útěchy poháry nebo medaile.  
Turnaj byl schválen jako bodovací turnaj dorostu a NMŽ kategorie A* . 
Tento rozpis byl schválen KM ČAST dne 13.9.2016       

   
 

Nikolas Endal     
předseda SKST Baník Havířov                         
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Bodovací turnaj nejmladšího žactva 
Bodovací turnaj dorostu 

 
1. – 2. října 2016 

  
www.sksthavirov.cz 

 
facebook.com/SKSTBanikHavirov 

http://www.sksthavirov.cz/

