
PROPOZÍCIE  
SLOVENSKÉHO POHÁRA MLÁDEŽE  

MLADŠÍCH ŽIAKOV  
 

VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

Usporiadateľ: STK ZŠ Na bielenisku, Pezinok, ul. Na bielenisku 2, 902 01 Pezinok  

:  

Dátum: 19.2.2011 

Organizačný vybor:  

Riaditeľ –  Milan Červenka 

Hl. rozhodca – Pavol Alexy 

Zástupca hl. rozhodcu: Daniel Pisarčík 

Organizační pracovníci:  Ivan Jakubec 

 

Prihlášky: Doručiť do 18.2.2011 do 18:00 hod., výlučne e-mailom na adresu pavol.alexy@stuba.sk. 
Informácie na tel .: 0903 461 734. Do prihlášky odporúčame uviesť aj telefonický kontakt, aby sme Vás 
mohli kontaktovať v prípade nepredvídaných okolností  
  
Pozn.: všetky e-mailové prihlášky budeme spätne potvrdzovať. Reklamácie nepotvrdených prihlášok 
v zmysle predpisov nebudeme akceptovať. Vo vlastnom záujme si skontrolujete platnosť prihlášky 
na www.stkpk.sk v zozname prihlásených hráčov 
 
Stránka turnaja: www.stkpk.sk ,presne: http://www.stkpk.sk/index.asp?action=article&ArticleID=261  
 
 

Vklady: 7 EUR za hráča.  

Stravovanie: Bufet bude zabezpečený v športovej hale – na vlastné náklady  

V prípade min. 30 záujemcov bude pre tých, ktorí si do 15.2.2011 záväzne objednajú, obed: 

OBED: MOŽNOSŤ OBJEDNAŤ OBED (pre hráčov aj pre doprovod ) 

- slepačia polievka 
- kuracie prsia zapekané so syrom, ryža  
- miešaný šalát 

cena: 3,50 EUR, zaplatí sa pri registrácii 

Obed bude podávaný v budove, v ktorej je aj hracia miestnosť 

Ubytovanie: Na vlastné náklady v zariadeniach podľa priloženého zoznamu ubytovacích zariadení, ktorý 

je uvedený na stránke turnaja 
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TECHNICKÉ PODMIENKY

Predpis: Hrá sa podľa pravidiel stolného tenisu, súťažného poriadku, predpisu pre turnaje SPM a 

propozícií tohto turnaja.  

:  

 

Súťaže: Dvojhra mladší žiaci 

 

Podmienky štartu:  SPM sa môžu zúčastniť hráči narodení v roku 1998 a mladší, platný reg. preukaz  

 

Systém:  Podľa propozícií SPM SR.  

 
Žrebovanie: 18.2.2011 o 19:00 hod. v telocvični ZŠ Na bielenisku, Pezinok 

 
Tréning : 18.2.2011 bude hala k dispozícii pre tréning od 18.00 

Prezentácia: 19.2.2011 od 7:30 – 8:30 hod.  

      9:00 začiatok súťaží  

 

UPOZORNENIE: Hráči, ktorí nebudú 19.2.2011 do 8.30 hod odprezentovaní, budú v zmysle 

predpisov z vylosovania vylúčení a nebudú pripustení na turnaj. V prípade nepredvídaných 

okolností prosím telefonicky ohlásiť neúčasť na turnaji, alebo nahlásiť meškanie najneskôr do 8.25 

hod. 

 

Rozhodcovia ku stolom : kvalifikovaní, delegovaní usporiadateľom  

Námietky: podľa súťažného poriadku 

Loptičky: Nittaku *** , biele  

Ceny: Hráči umiestnení na 1.- 4. mieste dostanú poháre, medaile, diplomy a poukážky na nákup 

stolnotenisových potrieb.   

Sťažnosti: Podľa súťažného poriadku.  

Podrobné informácie o turnaji nájdete online na www.stkpk.sk 
turnaj nie je poistený, hráči hrajú na vlastnú zodpovednosť. Usporiadateľ si vyhradzuje právo zmeny 

uvedeného rozpisu 

 

Riaditeľ turnaja: Milan Červenka, v.r.    Hlavný rozhodca : Pavol Alexy v.r.

 


