
I. Všeobecná ustanovení: 

 

1. Pořadatel:  TJ Rožnov pod Radhoštěm , oddíl stolního tenisu 

 

2. Termín konání: sobota  28. prosince  2013 

  

3. Místo konání:  Pozor změna!!! velká tělocvična při ZŠ  5.května

    v Rožnově.p.R 

4. Dopravní spojení: škola se nachází na sídlišti Písečná, nad 

restaurací Písečná, na opačném konci Rožnova 

než byla Sokolovna! 

 

5.  Ředitelství turnaje: 
 Ředitel       Mgr. Jan Pargač  

 Vrchní rozhodčí       Petr Míček     licence B 

 Zást. vrchního rozhodčího       Jaroslav Ryboň     licence C 

  

6. Přihlášky:                Závazné přihlášky do soutěží jednotlivců zašlete                                                                                                                                                                                                                                                                

                                      písemně nejpozději do 27.12.2013 na emailovou          

                                      adresu: roznovskypredseda@centrum.cz  

                                      příp.SMS na mobil 724 411 176,                      

                                            

 

7. Losování:             Bude provedeno na základě došlých přihlášek a                    

                                 prezentace v místě konání dne 28.12.2013 do 8.30hod.  

 

8. Vklady:              Budou vybírány při prezentaci ve výši 60,- Kč za hráče         

                                v hlavní soutěži, 80,-Kč za družstvo a 40,-Kč za soutěž         

                                „Útěchy“a memoriálu Zdeňka Mičkala.  

 

9. Občerstvení:            Bude zajištěno v místě konání turnaje.  

                                           Valašské speciality!!!!!!!!                                          

 

10.  Informace:   viz Příhlášky bod.6..  
 
 

11. Předpis:            Hraje se podle Pravidel stolního tenisu, Soutěžního řádu      

                                  stolního tenisu, a tohoto rozpisu 

. 

 

 

II.         Technická ustanovení: 

12. Systém soutěží:  

1. Dvouhra mužů  „OPEN“  

2. Dvoučlenná družstva mužů. 

3. Dvouhra mužů „Útěcha“. 

4. 3. ročník memoriálu Zdeňka Mičkala. 

 

Ve hlavní soutěži dvouhry mužů OPEN  mohou startovat  všichni zúčastnění 

hráči. Nasazení bude prováděno dle platného nasazovacího žebříčku mužů  

České republiky. 

 Memoriál Zdeňla Mičkala je určen pro hráče, starší 40-ti let.  

 

Všechny soutěže se hrají na tři vítězné sady z pěti. U soutěže družstev se 

hrají jen úvodní dvě dvouhry a za nerozhodného stavu rozhoduje čtyřhra. 

Soutěž útěchy je určena pro hráče a hráčky, kteří nepostoupili do 2.kola 

hlavní soutěže, včetně příp. předkol. Tito budou automaticky zařazení do 

soutěže Útěchy. 

Soutěže dvouher, družstev a útěchy se hrají vylučovacím systémem. 

U hráčů, kteří startují v zahraničí bez souhlasu ČÁST,  si vyhrazuje hlavní 

rozhodčí právo jejich nasazení. 

 

V případě vysoké účasti si pořadatelé vyhrazují právo změny u soutěže 

Útěchy a Memoriálu Zd. Mičkala, které se budou hrát pouze na dvě  vítězné 

sady ze tří! 

Soutěže mužů se mohou zúčastnit i  ženy, bez nároku na nasazení! 

 

13. Podmínky účasti: Turnaje se mohou zúčastnit závodníci a závodnice             

                                       z celého světa po zaplacení vkladů.. 

 

14. Ceny:                  Závodníci a družstva na 1.-4. místě  obdrží věcné           

                                      ceny,  kdy vždy hráč výše umístěný má právo volby                           

                                      ze skupiny   cen.  

 

15. Stoly:                      Hraje se na 5 stolech zn. Butterfly Space Saver. 

 

16. Míčky:                    Hraje se míčky Double Happiness ***   dodá     

                                      pořadatel. 

 

 

 

 

mailto:roznovskypredseda@centrum.cz


Partneři turnaje: 

Městký úřad v Rožnově pod Radhoštěm 
Náměstí  TGM 128-9  

www.roznov.cz 

ROBE lihghting s.r.o 
světový výrobce speciální osvětlovací techniky   

Palackeho 416/20 

Valašské Meziříčí  

Tel: 571751500 

www.robe.cz 

Horský Hotel Tanečnica 
Pustevny  

kontakt: www.tanecnica.cz  

Tel. 556 835 341 

Valašské nemovitosti 
Zprostředkování nákupu a prodeje nemovitostí na Valašsku 

40.pluku 1351 

Valašské Meziříčí  

Tel. 723 400 300 

www.valasskenemovitosti.cz   

Budger s.r.o 
Výroba a servis lékařské elektroniky 

Telefon/fax: 571 613 714, GSM: 608 738 307 

 e-mail: rostislavb@volny.cz 

Montel  s.r.o – špičkový odborník na elektroinstalační práce 
Plynárenská 2649 

Rožnov pod Radhoštěm 

Tel.fax 571 602 333 

Petyša Sport 
Prodej sportovních potřeb  

OD Majerův dvůr  

Nerudova 141 

Rožnov pod Radhoštěm 

Tel. 571  626 103 

www.petysasport.cz 

Hračkářství PAPP – Jiří Svačina 
OD Majerův dvůr  

Nerudova 141 

Rožnov pod Radhoštěm 

Tel.737  278  233 

 

TJ Rožnov pod Radhoštěm 
 Oddíl stolního tenisu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pořádá 

dne 

28.12.2013 
 

24.ročník Vánočního turnaje  
 

mužů  ve stolním tenisu 
 

Dvouhra mužů OPEN 
 

Dvoučlenná družstva mužů 
 

5.ročník memoriálu Zdeňka Mičkala  
 

Dvouhra mužů ÚTĚCHA 
 

 

 

Atraktivní věcné ceny!!!!!        Valašská pohostinnost !!!!! 

 

http://www.roznov.cz/
http://www.robe.cz/
http://www.tanecnica.cz/
http://www.valasskenemovitosti.cz/
http://www.petysasport.cz/

