
                                                                                                                                                             ODDÍL   STOLNÍHO   TENISU 

             Vítězné  dvojice    2016                                                                    a  Město  Vejprty 

                                                                                   

                                                                                          

        

 

                   1. Stříbrský - Schönheider                                                                             Pořádá  26. ročník  

                   2. Štěpánek - Kadlček                                                                         TURNAJE   DVOJIC     
                3. Gabriel – Lazar                                                         
                                                                                                                      ve  stolním   tenise  –  pro hráče  OP  a max. hráče KP II 

                                                                                                                        29.4.2017   sobota   MěKaSS    Vejprty                                
 

 

 

 



 

     Pořádá  turnaj dvojic  pro  hráče                                                                                 Hrací    systém 
     OP a hosty z kraje  ve  stolním   tenisu. 
                                                                                                                                    Dvoučlenná  družstva , ve skupině  každý s každým na dvě  utkání.         

     Hlavní  rozhodčí :                  Petr   Kratochvíl                                                                              V případě  remízy a stejné skóre = jeden bod každý.V případě lepšího skóre                                  
                                          Matuška Petr                                                                                      dva body vítěz na skóre. Za vítězství  tři body. 

    Pomocný rozhodčí:                Petrovič Jan                                                                                      Ve skupinách není čtyřhra.Maximální  počet  ve skupině  6 dvojic. 

     Místo  konání :                      MěKaSS   Vejprty 

 

     Datum :                                  29.4.2017 – sobota                                                                            Nasazení  do skupin :  Dle  posledního  oficiálního  žebříčku    
                                                                                                                                                            Dvojice  =  součet   umístění  jednotlivců. 

                                                                                                                                                            Nejnižší  součet  =  nejvyšší  nasazení. 

     Program :                     Prezentace  7.30 -  7.55 hod.                                                                                 Nasazeno  bude  pět  dvojic. 

                            Začátek turnaje 8.30 – konec cca. 19.00                                                                Kolo   vítězů  :   
                                                                                                                                                      Z každé  skupiny  postupují  3  družstva, která se utkají  vylučovacím    
    Účast na turnaji : Turnaje se mohou zúčastnit všichni hráči                                                  způsobem  / Play  Off /  a  to na dvě  vítězství  / 2 x singl , případně čtyřhra /.                                             

                          OP , KP II a hráči           
                          vyšších soutěží, kteří budou hrát ve dvojici                                         Nasazení  do pavouka  Play  Off  : 

                                    s hráčem OP I / OP II                                                                                                  Nejvyšší  nasazení - vítěz  skupiny, ve které byla nejvýše nasazená  dvojice atd. 

                                  

     Startovné  :                        200,- Kč  za  dvojici                                                                           Kolo   poražených  : 

                                                                                                                                                                                       Hraje se pouze  čtyřhra, vítěz  může  být  maximálně na  3. místě. 

     Závazné  přihlášky  zasílejte  do  28.4.2017  
                                           Petr   Kratochvíl                                                                                   Rozhodování  : 

                                                     Pohraniční stráže 595 / 8                                                                                       Rozhodují  hráči soupeřících  družstev, vítěz  předá  zápis u stolku  rozhodčích. 
                                          431  91  Vejprty                                                                                     Ceny : 

                            tel. 474 386 147  mob.  731 449 167                                                                          Nejlepším dvojicím.  

                                       mekass@vejprty.cz                                                                             

                             Občerstvení zajištěné                                                                         TJ  SLOVAN   děkuje  všem sponzorům !!! 
 

                                                                                                                                                                                  
 

 

 



 

 


