
 
 

ve spolupráci s CSVČ sv. Jana Boska v Havířově 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

pořádají 

 

Turnaj tříčlenných družstev SHM 
ve stolním tenise 

 

Havířov 20.-22.dubna 2012 



A-všeobecná ustanovení:  

 

1. Pořadatel:  Církevní středisko volného času sv. Jana Boska v Havířově, Haškova 1, Havířov 736 01 

2. Datum konání:  20.-22. dubna 2012 

3. Ředitelství soutěže:  ředitel: Ing. Mgr. Jindřich Honěk 

    vrchní rozhodčí: Jiří Matuš 

4. Přihlášky:  zašlou vedoucí družstev nejpozději do úterý 17. dubna 2012 emailem na adresu: 

j.matus@donboskohavirov.cz a v kopii na adresu jeantrax@seznam.cz  

5. Startovné:  Startovné hradí kluby na základě faktury vystavené od SHM až po turnaji. Platí se 

za ty, kteří na turnaji skutečně byli. V případě neúčasti přihlášeného hráče se 

platí storno poplatek ve výši 50 Kč na osobu. Celková částka startovného se 

vypočítá automaticky v přihlášce.  

6. Stravování:  v místě konání turnaje  

7. Ubytování:    v místě konání turnaje, spací pytel a karimatky s sebou  

8. Doprava:  Z vlakového nádraží Havířov MHD č. 1,9 a 16 směr Šumbark, až na konečnou. 

Poté cca 5 minut pěšky směrem na sídliště k ZŠ Moravská. Středisko je naproti 

této školy. Autem směr Šumbark 2.etapa. Možno parkovat na novém parkovišti 

z druhé strany střediska. Příjezd ze strany MHD č.16 po ulici Letní. 

9. Losování:   dne 20. dubna 2012 ve 21 hodin.  

10. Informace:  Jiří Matuš, 731 625 892 

11. upozornění: Vzhledem k novému povrchu a rekonstrukci tělocvičny, je nutné mít sálovou 

obuv, která nedělá šmouhy. Bez této obuvi nebudou hráči do tělocvičny vpuštěni. 

Diváci a hosté budou mít k dispozici návleky. V tělocvičně také platí zákaz 

konzumace veškerých jídel. K tomu bude sloužit jídelna. Výjimkou je pití, které 

bude v PET lahvích. 



B-Technická ustanovení:  

 

1. Předpis:  hraje se podle pravidel stolního tenisu, salesiánského soutěžního řádu stolního 

tenisu a podle tohoto rozpisu  

2. Míčky:   DHS ***40 mm bílé  

3. Stoly:   modré, počet 4-5 

4. Soutěžní disciplíny:  Tříčlenná družstva (muži i ženy od 15 let, horní věková hranice neomezena) 

Pozn.: Výjimky jsou možné po předchozí domluvě.  Turnaj je určen pro 

registrované i neregistrované hráče. 

5. Systém soutěží:  určí se podle počtu přihlášených družstev  

6. Upozornění:  hraje se ve sportovním oblečení (trenýrky, kraťasy, sukénka, sportovní tričko /ne 

bílé/, sportovní obuv)  

C-Časový plán:  

pátek 20. 4. 2012  do 22:30 !!! příjezd a ubytování 

sobota 21. 4. 2012  8:00 – 8:30 snídaně  

9:00  zahájení turnaje  

13:00 – 14:00 oběd  

14:00 – 19:00 pokračování turnaje  

19:00 – 19:30 zakončení turnaje a vyhlášení výsledků  

19:30  večeře a večerní program  

neděle 22. 4. 2012  8:00 – 9:00 snídaně  

odjezd domů  

 

Časový plán je orientační. 

 

 


