
 

Sportovní klub stolního tenisu Chodov, z. s. 
za finanční podpory města Chodova a Karlovarského kraje 

 ve spolupráci s DDM BLUDIŠTĚ CHODOV 

si Vás dovoluje pozvat na 

na turnaj ve stolním tenise (7. ročník) 

VELKÁ CENA CHODOVA 2020 

 
Pořadatel:   SKST Chodov 

Termín:   sobota 26.09.2020 

Místo:    tělocvična ZŠ J. A. KOMENSKÉHO Chodov, Smetanova 738  

Prezentace:   08:00 – 08:30 h  

Přihlášky:   SMS zprávou nebo Whatsappem na tel. 777906037 do 24.09.2020 

Vrchní rozhodčí:  Mgr. Jan Kořínek lic. B, C, zástupce Martin Tonhauser lic. B, C 

Kategorie:  muži i ženy KV kraje + pozvaní 

Časový pořad:   do 08:30 h prezentace !!! 

08:35 – 09:00 h veřejné losování v místě turnaje  

09:00 h slavnostní nástup a zahájení turnaje  

do 10:00 h – přihlášky do čtyřher u stolku rozhodčích 

Soutěžní disciplíny:  dvouhra mužů a žen (společná soutěž), čtyřhra dvojic, 

útěcha - dle rozhodnutí rozhodčího 

Systém soutěže:  1. stupeň skupinový, 2. stupeň vyřazovací, čtyřhra a útěcha vyřazovací  

Rozhodčí:   rozhodčí u stolu budou určeni z řad závodníků vrchním rozhodčím  

Předpis:   hraje se podle platných pravidel stolního tenisu, soutěžního řádu a podle  

jednotlivých ustanovení tohoto rozpisu, jenž byl schválen STK KKSST  

Startovné:  Kč 100,-- (v ceně dvouhra i čtyřhra)  

Míčky:   Joola Flash *** bílé barvy, plastové provedení  

Stoly:    7 stolů zn. Donic Waldner Classic 25, modré barvy  

Občerstvení:  zajištěno formou bufetu  

Ceny:    hráči na 1. – 3. místě obdrží poháry, o 3. místo se nehraje  

Zdravotní služba:  zajištěna na telefonu prostřednictvím tísňové linky 155  

Námitky:   podávají se ve smyslu ustanovení čl. 113 soutěžního řádu  

Schválení:   turnaj byl schválen KKSST jako bodovací turnaj dospělých kategorie B,  

   jehož výsledky se budou započítávat dle klasifikačních pravidel. 

 

Kontakt:   Mgr. Jan Kořínek, tel: 777/906037, email: korinek.jan@volny.cz  

 
Na sportovní a společenské setkání se těší Mgr. Jan Kořínek, předseda SKST Chodov. 

 
 

 

  

     

 

      

 

 



Aktuální informace:  

- Každý závodník zváží svou účast s ohledem na svůj zdravotní stav. 

- Každý závodník bude mít při sobě roušku, kterou si nasadí v případě, bude-li to 

vyhlášeno ze strany pořadatele, zejména pak při překročení přítomnosti 100 osob 

v tělocvičně anebo bude v době konání turnaje vyhlášeno její plošné nošení na území 

Karlovarského kraje. Při samotné hře se rouška nevyžaduje. 

- Soupeři a rozhodčí si po vzájemném utkání podají ruce pouze symbolicky.  

- Každý závodník, případně jakákoli doprovázející osoba, je povinna si při vstupu do 

tělocvičny dezinfikovat ruce a podrobit se měření tělesné teploty prostřednictvím 

bezkontaktního teploměru. Bude-li naměřena tělesná teplota 37,5 st. Celsia a vyšší, 

nebude této osobě umožněn vstup do tělocvičny.   

- Každý závodník, včetně doprovodu, trenérů, fanoušků, je povinen se po vstupu do 

vestibulu přezout a ponechat venkovní obuv v botníku. Vstup do šaten a tělocvičny je 

povolen pouze po přezutí anebo v ponožkách.  

- Podmínkou účasti závodníků je zaplacený evidenční poplatek pro sezónu 2020/2021. 

Účast je též povolena hráčům startujícím se souhlasem ČAST v zahraničí, jejichž 

mateřský oddíl je v Karlovarském kraji.  

- Vrchní rozhodčí připustí k účasti v turnaji nepřihlášeného hráče pouze ve výjimečném 

případě, přičemž v tomto případě je pořadatel oprávněn požadovat po takovém 

závodníkovi zvýšené startovné ve výši Kč 200,-- 
 
 

 

ČESTNÁ LISTINA VÍTĚZŮ 

 

 

2014 (1. ročník)   František PLAČEK – SV Brackwede 

 

2015 (2. ročník)  Jan ŽÁK – TS Arzberg e. v. 1860 

 

2016 (3. ročník)  Dominik KŘÍŽ – TJ Sokol Velká Hleďsebe 

 

2017 (4. ročník)  Petr GAVLAS – SKST Cheb 

 

2018 (5. ročník)  Dominik KŘÍŽ – TJ Sokol Bor 

 

2019 (6. ročník)  Stepan SHAPOSHNIKOV – SKST Cheb 

 

2020 (7. ročník)  ??? 

 

 


