
Sportovní Klub Stolního Tenisu Baník Havířov 
pořádá 

Velkou cenu města Havířova 
Mužů, hráčů do 21 let a juniorů 

 
Turnaj kategorie A  dorostu, dospělých a hráčů do 21 let 

 
A.Všeobecná ustanovení 
 
Pořadatel: SKST Baník Havířov 
 
Datum konání : 20. srpna 2011 
 
Místo konání: Herna stolního tenisu SKST Baník Havířov 
          Školní 1, 736 01 Havířov - Šumbark 
            
Ředitelství turnaje:  ředitel     Nikolas Endal 
                                   vrchní rozhodčí   Otakar Bednář 
                                   zástupce vrchního rozhodčího ing.Vlasta Svobodová 
      Jindřich Košťál 
     hlavní pořadatel   Karel Štrbík 

   hospodář   Nikolas Endal 
                                  zdrav.služba   Bronislava Bednářová 
                             
    Přihlášky:  Jmenovité přihlášky do dvouher odešlou oddíly poštou nejpozději ve středu    
     17. srpna 2011 na adresu Nikolas Endal, Školní 1, 73601 Havířov – Šumbark,  

    fax:596884823, tel:603722478 nebo na elektronickou adresu       

    skst.banikhavirov@tiscali.cz  
  
Ubytování:  Zajistí pořadatel na základě objednávky zaslané do 17.8.2011 na adresu 

Nikolas Endal, Školní 1, 73601 Havířov - Šumbark nebo na elektronickou                                    

adresu skst.banikhavirov@tiscali.cz  
Cena noclehu v ubytovně SOU 250,-Kč (pouze 50míst), ostatní budou ubytováni 
v havířovských hotelech cena 350 - 400,-Kč. 
 

Úhrady nákladů: Hráči startují na náklady oddílů, které je vysílají, nebo na náklady vlastní 
 
Losování: v sobotu 20.8.2011 v 8.30 hod. v klubovně SKST Baník Havířov    
      
 

 
Vklady:   
Muži:           300,-Kč na jednoho hráče  
Muži do 21 let              300,-Kč při účasti v soutěžích do 21 let a dospělých   
                              100,-Kč při účasti pouze v soutěžích dvouhry do 21 let 
junioři:               300,-Kč při účasti v soutěžích juniorů, do 21 let a 

                                dospělých   
                              100,-Kč při účasti pouze v soutěžích dvouhry juniorů 
  
Občerstvení: Bude zajištěno po celou dobu konání turnaje 
 

B.Technická ustanovení 
 

Předpis:  Hraje se podle pravidel stolního tenisu, soutěžního řádu, ustanovení  
tohoto rozpisu. Turnaj má schválenou mezinárodní účast, proto se tyto          
soutěže hrají podle pravidel a ustanovení pro mezinárodní soutěže.  

 

Soutěžní disciplíny :  Dvouhra a družstva mužů 
   Dvouhra mužů do 21let 
   Dvouhra juniorů   
      
 

Systém soutěží:  
Dvouhry mužů a dvoučlenná družstva se hrají vylučovacím systémem.  
Dvouhry juniorů, mužů do 21 let se při počtu účastníků v kategorii nad 6 hráčů, 
dvoustupňový. 1.stupeň: skupinkový (skupinky po 3-5 hráčích), 2 nejlepší postupují 
do 2.stupně. 2.stupeň: se hraje vylučovacím systémem na jednu porážku. Při počtu 
účastníků do 6 hráčů (včetně), jednostupňový, jedna skupinka.  
Soutěže dvouhry mužů se hrají na 4vítězné sady ze 7. 
Všechny ostatní soutěže na 3 vítězné sady z 5. 
V případě velkého nebo malého počtu účastníků si pořadatel vyhrazuje právo na 
změnu systému soutěží. 
Turnaj bude odehrán na 9 stolech v jednom sále. 
 

Míčky:  TIBHAR bílé 40 mm *** 
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Podmínka účasti 
Turnaje se mohou zúčastnit hráči a hráčky registrovaní u ČAST a hráči ČR startující 
v zahraničí se souhlasem ČAST, včetně zahraničních hráčů.  
 

Časový pořad: Pátek 19.8.2011 18.00.-21.00  ubytování a možnost tréninku  
 
                  Sobota   20.8.2011 
          8.00 – 8.30 prezentace dvouher dospělých 
          8.30 – 9.00 losování dvouher dospělých 

9.15 slavnostní zahájení 
9.30 zahájení dvouher dospělých 
9.00 – 10.00 přihlášky do soutěže hráčů do 21let,    
         juniorů  a družstev dospělých 

        11.00 zahájení soutěže družstev dospělých 
        12.00 zahájení soutěže hráčů do 21 let a juniorů 
 

Rozhodčí u stolů: Rozhodčí k jednotlivým zápasům určí vrchní rozhodčí  
 

Ceny: Dvouhra mužů:    4.000,-Kč      2.000,-Kč         1.000,-Kč
 Družstva mužů:   1.200,-Kč        800,-Kč            400,-Kč 
  tyto částky jsou pro celé družstvo 

Vítězové dvouhry juniorů, mužů do 21 let obdrží věcné ceny. 
 
 
 

 Tento turnaj byl schválen STK ČAST jako turnaj kategorie A s mezinárodní 
účasti.   Rozpis turnaje schválila STK ČAST dne 25. 7. 2011.  

 
 
 
 

V Havířově   25. července 2011 
 
 
 
 

Nikolas Endal 
předseda SKST Baník Havířov 
 
 
 
 
 

Sportovní Klub Stolního Tenisu  
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pořádá 

Velkou cenu  
 

 
 

Města Havířova 
 
  

Mezinárodní turnaj mužů 
Mezinárodní turnaj mužů do 21 let 

Mezinárodní turnaj juniorů   
 
 

20.srpna 2011 
 

www.sksthavirov.cz 


