
TJ Ostrov – oddíl stolního tenisu 

pořádá 27. ročník turnaje 

„VELKÁ CENA OSTROVA“ 

 

 

 

 
A. Všeobecná ustanovení 
 

1. Pořadatel:    oddíl stolního tenisu TJ Ostrov 
 

2. Datum:     sobota 8. ledna 2022 
 

3. Místo:     sportovní hala při ZŠ, Myslbekova 996, Ostrov 
 

4. Ředitelství:    ředitel        Ivan Vysocký 
vrchní rozhodčí      Martin Tonhauser 

   zástupci vrchn. rozhodčího  Václav Babor 
            Pavel Vařečka  

   hlavní pořadatel     Jan Provazník 
       

5. Přihlášky:    e-mailem na ivvysoc@seznam.cz do 6.1.2022   
       do 18:00 hod. 

 

6. Vklady:      budou vybírány při prezentaci ve výši 100,- Kč 
za hráče 

 

B. Technická a ostatní ustanovení 
 

7. Předpis:     hraje se podle pravidel stolního tenisu, podle  
soutěžního řádu a podle ustanovení  
tohoto předpisu 

 
8. Soutěžní disciplíny:  dvouhra mužů a čtyřhra mužů 

 
9. Systém soutěže:  bude určen podle počtu účastníků 

 

10. Podmínky účasti:  turnaj je určen pro hráče Karlovarského kraje,   
Plzeňského kraje a pozvané  
 
 

 
 

11. Časový pořad:    8.00 – 8.30  prezentace 
8.30            losování 
9.00   nástup a zahájení soutěží 

 

12. Rozhodčí:     určuje vrchní rozhodčí z řad hráčů 
 

13. Míčky:      Joola Prime – bílé*** 
 

14. Ceny:      Hráči na 1. - 3. místě ve dvouhře a čtyřhře   
         obdrží poháry, o 3. místo se nehraje  

 

15. Schválení:     tento turnaj byl schválen jako bodovací turnaj  
Karlovarského krajského svazu stolního 
tenisu 

 

16. Občerstvení:    je zajištěno formou bufetu v místě konání turnaje 
 

17. Zdravotní služba:   je zajištěna v nemocnici Ostrov 
 

 
Omezení: 

1. Vstup do tělocvičny je povolen pouze po přezutí 
2. Vstupující osoba na turnaj předloží pořadateli vyplněné prohlášení 

bezinfekčnosti 
3. Doprovod hráčů (trenéři, rodiče, fanoušci) bude mít po dobu akce nasazenou 

ochranu nosu a úst (rouška, respirátor) 
4. 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 5ti dnů s osobou onemocněnou přenosnou 
nemocí, zejména koronavirem a projevily se u nich v posledních 2 týdnech 
příznaky virového infekčního onemocnění 

5. Veškerá omezení mohou být zpřísněna aktuální situací 
 
Prohlášení o bezinfekčnosti: 
čestné-prohlášení-o-bezinfekčnosti_2021-22-1.pdf (ping-pong.cz) 

 
Pravidla pro konání soutěží: 
pravidla_cast_covid_2122_platnostod_21-11-22-1-1.pdf (ping-pong.cz) 

 

 
Sponzoři:   Město Ostrov            

https://www.ping-pong.cz/wp-content/uploads/2021/08/%C4%8Destn%C3%A9-prohl%C3%A1%C5%A1en%C3%AD-o-bezinfek%C4%8Dnosti_2021-22-1.pdf
https://www.ping-pong.cz/wp-content/uploads/2021/11/pravidla_cast_covid_2122_platnostod_21-11-22-1-1.pdf

