TTC (Table Tennis Club) Sokolov,
za finanční podpory Karlovarského kraje, města Sokolov a dalších sponzorů,
pořádá 13. ročník turnaje ve stolním tenisu

O pohár TTC Sokolov 2022 .
Pořadatel:

oddíl TTC Sokolov

Termín:

neděle 4. září 2022

Místo:

Sportovní hala Sokolov, ul. Jednoty, Sokolov, 35601

Časový pořad:

prezence 8:00 - 8:30 h, 8:35 – 9:15 h veřejné losování v místě turnaje
9:15 h slavnostní nástup a zahájení turnaje
do 10 hodin – přihlášky do čtyřher v prostoru u stolku rozhodčích

Ředitelství turnaje:

ředitel turnaje:
hlavní rozhodčí:
zástupce hl. rozhodčího:
zdravotní služba:

Přihlášky:

formou sms zpráv (777 634 690) nebo e-mailu (chodera@centrum.cz)

-

Choděra Miroslav
Tonhauser Martin
Stellnerová Denisa
na telefonu (tísňová linka 155)

Přihlášky prosím zaslat nejpozději do 2.září 2022 do 20 hodin
Předpis:

hraje se podle Pravidel stol. tenisu , SŘ stol. tenisu a podle ustanovení
tohoto rozpisu.

Soutěžní disciplíny:

1. - dvouhra mužů
2. - čtyřhra mužů

Systém soutěže:

u dvouher 1. stupeň – skupinový, 2.stupeň – vyřazovací.
čtyřhra - od začátku vyřazovací systém
(ev. změna systému je v pravomoci hlavního rozhodčího)

Míčky:

hraje se míčky Joola Flash 40+ ***, bílé barvy, plastové provedení

Stoly:

8 stolů zn. Donic Waldner Classic 25, modré barvy

Rozhodčí:

rozhodčí u stolu budou určeni z řad hráčů vrchním rozhodčím

Schválení:

turnaj byl schválen KKSST jako bodovací turnaj, jehož výsledky
se budou započítávat dle klasifikačních pravidel

Vklady (startovné):

100,- Kč dvouhra, 20,- Kč čtyřhra (platba při prezenci na místě)

Ceny:

první tři v každé disciplíně obdrží poháry, vítěz dvouhry i putovní
pohár TTC Sokolov, poznámka - o 3.místo se hraje!

Občerstvení:

bude na místě zajištěno formou bufetu

Právo startu:

startovat mohou hráči z Karlovarského kraje a hráči z pozvaných oddílů,
včetně pozvaných hráčů ze SRN.

Upozornění:
Prosíme všechny zájemce, aby odpovědně zvážili svou účast na základě svého aktuálního zdravotního
stavu. Všechny účastníky turnaje pak vyzýváme k dodržování všech případně vydaných aktuálních
protiepidemických nařízení i pokynů schválených Vládou ČR a dalšími kompetentními úřady
v souvislosti s konáním sportovních akcí, především pak k dodržování základních pravidel hygieny, k
ohleduplnosti a odpovědnosti, aby turnaj hladce proběhnul a obešel se i bez následných komplikací.
Děkujeme !
V Sokolově dne 15.08.2022

Za TTC Sokolov
Choděra Miroslav

Čestná listina vítězů turnaje
2021



Levora Vojtěch

TTC Karlovarsko

2020



Hobl Lukáš

TTC Karlovarsko

2019



Nehráno

2018



Žaloudík Jan

TTC Františkovy Lázně

2017



Žák Jan

KST Cheb

2016



Žák Jan

zahraničí

2015



Belopotočan R.

TJ Sokol Bor

2014



Žaloudík Jan

KST Karlovy Vary

2013



Vála Bohuslav

zahraničí

2012



Petrák Martin

TTC Tegernheim

2011



Nehráno

2010



Petrák Martin

TTC Tegernheim

2009



Klier Jakub

Union Plzeň

