
TJ  Slavoj Kynšperk, oddíl stolního tenisu 

Vypisuje 
 

32. ročník turnaje O pohár města Kynšperk nad Ohří 
 

A. Všeobecná ustanovení: 
1. Pořadatel:  oddíl stolního tenisu TJ Slavoj Kynšperk 

2. Datum:   2. 1. 2022 

3. Místo:   Sportovní hala TJ Slavoj Kynšperk, Školní ulice 

4. Časový pořad:  prezence 08:00 – 08:30 h 

                          losování 08:30 – 09:00 h 

    zahájení  turnaje    09:00 h 
 

5. Hlavni rozhodčí     Pavel Haluška               
 zástupce hlavního rozhodčího  Vladimír Kadavý 

 
6. Přihlášky: formou SMS zprávy na telefon 723 146 210 nebo na  e-mail 
                                    kadavy@centrum.cz do soboty 1. 1. 2022 do 19 h. 
 

7. Losování:   po prezentaci od 08:30 h 
 

B. Technická ustanovení: 
8. Předpis:   hraje se podle pravidel stolního tenisu, SŘ stolního tenisu     

a podle ustanovení tohoto rozpisu. 
 

9. Soutěžní disciplíny: 1. – dvouhra mužů 

2. – čtyřhra mužů 
účast žen vítána 

 
10.   Systém soutěží:   u dvouher 1. stupeň – skupinový,  

2. stupeň vyřazovací, čtyřhra vyřazovací. 
 

11.    Míčky:   pořadatel dodá míčky zn. KINGNIK***, bílé, plastové 
 

12.    Vklady:   dvouhra včetně čtyřhry 120 Kč 
 
13.    Ceny:    první tři v každé soutěži obdrží poháry 

         (hraje se o třetí místo) 
 

14.    Občerstvení:  bufet není zajištěn, svačinu s sebou 
 
15.    Právo startu:   startovat mohou hráči a hráčky Karlovarského kraje,

    kteří splňují podmínky soutěžního řádu a zaplatili vklad.  



 

KKSST schválil tento turnaj jako bodovací   
 

1. vstupující osoba na turnaj předloží pořadateli vyplněné prohlášení o bezinfekčnosti (viz odkaz 

níže). 

2. doprovod hráčů (trenéři, rodiče, fanoušci...) bude mít po dobu akce nasazenou  

ochranu nosu a úst (rouška, respirátor). 

3. účast na akci není dovolena osobám, kterým byla nařízena karanténa (včetně  

dočasné školní karantény) nebo které jeví známky onemocnění, dále které byly  

v kontaktu během posledních 5 dnů s osobou onemocněnou přenosnou nemocí,  

zejména koronavirem a projevily se u nich v posledních 2 týdnech příznaky  

virového infekčního onemocnění. 

4. vzhledem k tomu, že se předpokládá účast větší než je 20 osob, je nezbytné, aby přítomné 

osoby splňovaly podmínky v rámci pravidel pro pořádání akcí (ukončené očkování, příp. doklad 

o prodělané nemoci Covid-19 za posledních 180 dní = tyto podmínky je pořadatel oprávněn 

vyžadovat a kontrolovat).  

6. veškerá omezení mohou být zpřísněna aktuální situací. 

Viz Odkaz:  

https://www.ping-pong.cz/dokumenty/pravidla-pro-konani-soutezi-ve-stolnim-tenisu-2021-

22_platna-od-22-11-2022/ 

 
 


