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PARTNEŘI

Ruční výroba dřev na stolní tenis

 

  ZLATNICTVÍ VÝMOLOVI UHERSKÝ BROD



Memoriál Vojty Výmoly – devátý ročník nivnického turnaje

Vážení stolní tenisté z okresu Uherské Hradiště, Zlínského kraje a vlastně i vy, naši kamarádi, co to k

nám máte kapku dál. Dovoluji si vás pozvat na devátý ročník turnaje, který nese jméno legendy

nivnického stolního tenisu – Vojty „Gumy“ Výmoly. Mnozí z vás si jej pamatujete jako svérázného

hráče a nepříjemného soupeře, ovšem hlavně jako člověka zapáleného pro stolní tenis. Vy, kteří

jste jej znali  – přijďte si  zavzpomínat na doby, kdy jste spolu soupeřili.  A vy mladší  – přijďte si

otestovat formu, v jaké budete připraveni na náročnou sezonu. Letos budeme pokračovat v již snad

osvědčeném modelu turnaje, který se uskuteční těsně před sezónou. Termín turnaje byl zveřejněn

dle předběžné termínové listiny ČAST, snad tedy bude vyhovovat co nejvíce hráčům. Věříme, že

účast bude hojná a všichni si zahrajeme do sytosti. Vítězství bude obhajovat Karel Orlovský, který

bude v nadcházející sezoně nově nastupovat za tým z Újezce.

Hrát se bude na hale v Nivnici a to v sobotu 14. září 2019. Při organizaci budeme klást důraz na to,

aby si za startovné každý do sytosti zahrál. Pro turnaj bude připraveno 13 stolů – devět v hlavní

hale, zbytek v herně stolního tenisu. 

Zasílejte prosím pouze závazné přihlášky, abychom nemuseli hráče odmítat a ve finále by třeba

půlka osazenstva nedorazila. Přihlášení předem považujte za nutnost, abyste nezpůsobili  nějaké

komplikace,  jelikož naše hala opravdu není  nafukovací.  Startovné do turnaje je jednotné ať už

budete hrát i čtyřhru nebo ne.



Organizační informace v kostce:

• prezentace hráčů 8:00 – 8:30

• začátek turnaje 9:00

• maximální počet 78 hráčů

• šestičlenné skupiny (takže si každý pořádně zahraje)

• startovné 200 Kč / os.

• vyřazovací část 32 hráčů (operativně může být navýšeno na většího pavouka)

• výkonnostní omezení – 3. liga

• start v turnaji mají povolen výhradně registrovaní hráči stolního tenisu

• povinná registrace předem na mailové adrese turnaj@pinecnivnice.cz

• veškeré informace budou podávány pomocí emailu a na webech pinec.net a pinecnivnice.cz

• dotazy můžete pokládat i na webu tt-sport.cz – diskuzní forum – sekce turnaje

• občerstvení na místě bude zajištěno (guláš, klobásy, pivo, limo atd.)

• propozice turnaje uvedeny dále



1. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

Pořadatel: TJ Nivnice, oddíl stolního tenisu

Datum: 14. září 2019

Místo: Sportovní hala TJ Nivnice

Podohradí 888, Nivnice 687 51

WGS84: 48°58'56.140"N, 17°38'37.947"E

Ředitel turnaje: Mgr. Libor Hladiš

Vrchní rozhodčí: Dagmar Koušová

Jednatel: Ing. Jiří Šopík

Organizační pracovníci: Ing. Vladimír Výmola

Jan Fraňo

Marcel Smetana

Michal Kapsa

Hlavní pořadatel: Jan Fraňo

Lékařský dozor: MUDr. Roman Kouša

Startovné: 200 Kč / os.

Informace: www.pinecnivnice.cz

Losování: 13. září 2019

bude provedeno na bázi výkonnostních košů

Přihlášky: ZÁVAZNĚ

na mailové adrese (preferovaná cesta)

turnaj@pinecnivnice.cz

Jiří Šopík – 739 416 215

Libor Hladiš – 721 310 517

http://www.pinecnivnice.cz/
mailto:turnaj@pinecnivnice.cz


2. Technická ustanovení

Předpis: hraje se dle pravidel stolního tenisu a směrnic tohoto předpisu

Míčky: Nittaku Premium 40+ 

Stoly: Stiga – modré – 4x

Butterfly – zelené – 9x

Rozhodčí u stolu: dle dohody soupeřů, příp. na rozhodnutí vedení turnaje

Systém: skupiny po min. 6 hráčích a dále vyřazovací pavouk

na 3 vítězné sady

Časový sled: 8:00 – 8:30

9:00 – začátek turnaje

Věcné ceny: první 4 jednotlivci

Podmínky účasti: přihlášení předem

registrovaný hráč stolního tenisu

výkonnost maximálně 3. liga

Výhrada: pořadatel si vyhrazuje právo změny herního systému a 

organizačních záležitostí turnaje

Další: pořadatel neručí za případné ztráty v průběhu turnaje

všichni startují na vlastní riziko vědomi si vlastního zdravotního

stavu

pořadatel neručí za případná zranění hráčů způsobená během 

turnaje

V Nivnici 09. 08. 2019

Libor Hladiš, ředitel turnaje


