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Sportovní Jižní M ěsto, o.p.s. 
 pořádá turnaj ve stolním tenisu 

 
 

Turnaj pro neregistrované hrá če 
 
 
 
A. Všeobecná ustanovení  
 
 
1. Pořadatel:   Sportovní Jižní Město, o.p.s. (dále jen SJM, o.p.s.) 
 
2. Datum:   neděle 5.9.2010  – neregistrovaní hráči 
     
3. Místo: Sportovní hala Jižního Města  

- areál ZŠ Květnového vítězství 1554, 149 00  Praha 11 
 
4. Ředitelství soutěže: ředitel     - Zdeněk Šedivý 
    zástupce ředitele   - Jiří Fausek 
    hlavní pořadatel:   - Bohumil Vožický 
 
5. Přihlášky: Přihlášky budou podávány buď e-mailem na adresu: 

zdeneksedivy@seznam.cz či na místě turnaje.  
    Turnaje se mohou zúčastnit hráči a hráčky bez věkového rozlišení: 

- neregistrovaní v žádné soutěži Pražského svazu stolního tenisu či 
jiných krajských svazů stolního tenisu 
- registrovaní v krajských svazech stolního tenisu, ovšem umístěni od 
250. místa a dále v kategorii dospělých. V případě účasti mládeže 
nerozhoduje umístění na mládežnickém žebříčku, ale umístění na 
žebříčku dospělých. 

 
6. Vklady:   Vklad ve výši 50,- Kč na jednoho soutěžícího. 
 
7. Losování: Proběhne v hale v 16  hod.  
     
8. Informace:   Zdeněk Šedivý, Jašíkova 1536, 149 00  Praha 4 - Chodov 
    Mobil – 605 286 034 
    mail: zdeneksedivy@seznam.cz 



            
                                              
9. Občerstvení: Nekuřácké občerstvení ve sportovní hale. 
 
 
B. Technická ustanovení:  
 
 
10. Systém soutěží: Hraje se podle pravidel stolního tenisu, soutěžního řádu stolního                                    

tenisu. Turnaj bude odehrán na 16 stolech. 
Hraje se míčky Nittaku Super Select, bílé 40 mm. Stoly Joola modré  
barvy. 
Předpoklad: rozlosování do skupin, poté play-off o umístění (dle 
počtu přihlášených). 

 
11. Soutěžní disciplíny: I. dvouhra neregistrovaných hráčů 

II. dvouhra registrovaných hráčů od 250. místa na krajském 
svazu 

 
12. Časový pořad:  neděle 5.9.2010 15.00 – 16.00 hod. prezentace účastníků 

   16.00 hod losování soutěže I. a II.  
   16.15 hod. Zahájení soutěže I. a II.  
   21.00 hod. předpoklad ukončení soutěží  

 
    Podrobný časový plán bude upraven s ohledem na počet  
    přihlášených. 
 
13. Ceny: Hráči umístění na 1. – 3. místě ve dvouhrách obdrží diplomy a věcné 

ceny.  
 
 
V Praze dne 1.9.2010       

 

 

 

Zdeněk Šedivý 

předseda oddílu stolního tenisu SJM, o.p.s. 

                 
 

 
 
 


