
 

PROPOZÍCIE PEZINSKÉHO TURNAJA NEREGISTROVANÝCH HRÁČOV  

III. ročník 
1. Dátum konania 14.5.2016 

2. 
Kategória 
 

Neregistrovaní a rekreační hráči - muži kat. A,  
muži kat. B, ženy (ženy môžu hrať okrem svojej kategórie aj za mužov) 
 

3. Usporiadateľ STK Pezinok, F. Béber, ZŠ Na bielenisku 

4. Adresa hracej miestnosti ZŠ Na bielenisku 2, 902 01 Pezinok 

5. Riaditeľ turnaja František Béber 

6. Hlavný rozhodca Pavol Alexy 

7. Zástupca hlavného rozhodcu Darina Alexyová 

8. 
Organizačný pracovník (meno, 
telefonický kontakt) 

Pavol Alexy, 0903 461 734 

9. e-mail pre doručenie prihlášky pavol.alexy@stuba.sk  

10. 
Prihlášky doručiť do 
 (dátum, hodina) 

13.5.2016 do 18,00, e-mailom na hore uvedenú adresu. Každá prihláška musí 
obsahovať minimálne Priezvisko, meno a bydlisko. . Ženy v prihláške uvedú  v 

ktorých kategóriách chcú štartovať ( buď len ženy, alebo len muži, alebo aj ženy aj 
muži) 

11. 
WWW stránka turnaja na ktorej 
budú zverejnené výsledky 

www.stkpk.sk, presný link: 
http://www.stkpk.sk/index.asp?action=article&ArticleID=394  

12. Vklad 6 EUR za hráča, v cene je zahrnuté jedno jedlo,  nápoj a cereálna tyčinka 

13. Stravovanie, občerstvenie Formou bufetu  

14. Systém súťaží 

Muži:  hrá sa dvojstupňovým systémom. Všetci prihlásení hráči sú vyžrebovaní do 

základných skupín prvého stupňa (početnosť podľa počtu účastníkov). V druhom 

stupni sa delí turnaj na kategóriu A a kategóriu B. Prví dvaja zo skupiny sú 

vyžrebovaní do K.O. systému kategórie A.  Ostatní zo základných skupín okrem 

prvých dvoch sú vyžrebovaní do K.O. systému  kategórie B.  

Ženy:  V prípade menej ako 8 účastníčok sa hrá v jednej skupine systémom každý s 

každým. V prípade 8 a viac účastníčok bude turnaj dvojstupňový. Prvý stupeň - 

základné skupiny, druhý stupeň vylučovací K.O. systém. Do druhého stupňa 

postupujú prvé dve zo skupiny. Nepostupujúce v tomto prípade už ďalej nehrajú. 

Nasadenie na turnaj sa vykoná podľa aktuálneho Pezinského rebríčka 

neregistrovaných hráčov (zverejnený na stránke www.stkpk.sk )  

15. Predpis Hrá sa podľa pravidiel stolného tenisu, súťažného poriadku SSTZ a týchto propozícií 

16. Súťaže Dvojhra  

17. Podmienky štartu 
Všetky kategórie sú určené len pre neregistrovaných hráčov bez vekového 
obmedzenia  

18. Časový plán 
Turnaj sa zaháji o 9,00, ďalej podľa pokynov HR 
Vyžrebovanie turnaja 8,30-9,00 

19. Prezentácia V deň konania turnaja od 7.30 do 8.30.  

20. Loptičky *** (značka, farba) Biele, plastové ,  *** 

21. Ceny 

Ocenených bude v každej kategórii prvých 8 hráčov (hráčok). O tretie miesto sa 
nehrá, na treťom mieste budú ocenení obaja semifinalisti. Rovnako budú ocenení aj 
hráči umiestnení na miestach 5-8 (štvrťfinalisti). Kategórie A/B budú ocenené 
rovnocenne. 

Všeobecné ustanovenia: 

Prihlášky musia byť doručené výhradne elektronicky e-mailom na adresu uvedenú v bode 9. Hráči 

ktorí nebudú v deň konania turnaja do 8.30 odprezentovaní, budú z turnaja vylúčení bez možnosti  

opätovného zaradenia. Meškanie v prípade nepredvídaných okolností je potrebné telefonicky 

nahlásiť najneskôr do 8.30 v deň konania turnaja organizačnému pracovníkovi.  

Turnaj nie je poistený, hráči hrajú na vlastnú zodpovednosť. Usporiadateľ si vyhradzuje právo zmeny 

uvedeného rozpisu v rámci platných predpisov. 

Hlavný rozhodca Pavol Alexy, v.r. 
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