
Sportovní klub stolního tenisu Chodov z. s. 
Husova 1064, 357 35 Chodov, IČ: 07648413 

 

za finanční podpory 

města Chodova, Karlovarského kraje a Národní sportovní agentury 

 

si Vás dovoluje pozvat na 9. ročník turnaje ve stolním tenisu 

 

Velká cena Chodova 2022 

 
v kategorii U13 (ročník 2010 a mladší) 

 

 

Všeobecná ustanovení: 

 

Pořadatel: Sportovní klub stolního tenisu Chodov z. s. 

 

Termín: neděle 04.12.2022 

 

Místo:  tělocvična ZŠ J. A. Komenského Chodov, Smetanova 738, 357 35 Chodov 

  zadní vstup do „zelené“ tělocvičny 

 

Parkování:  zajištěno uvnitř sportovního areálu, vjezd z jednosměrné ulice Smetanova 

 

Ředitelství: Mgr. Bc. Jan Kořínek – ředitel turnaje, vrchní rozhodčí, lic. B, C 

  Martin Tonhauser – zástupce vrchního rozhodčího, lic. B, C 

  Robert Tonhauser – organizační a technický pracovník pořadatele 

  Zdravotnická služba – tísňová linka 155 (ZZS KVK) 

 

Časový rozvrh: prezence do 08:30 h 

   losování 08:35 h – 09:00 h 

   zahájení 09:00 h 

   přihlášky do čtyřher u stolku vrchního rozhodčího do 10:00 h 

    

Přihlášky: v termínu do 01.12.2022 do 20:00 h prostřednictvím SMS zpráv nebo WhatsAppem 

na telefonní číslo 777906037 anebo emailem na korinek.jan@volny.cz 

 

Právo startu: mládež Karlovarského a Ústeckého kraje kategorie U13 a mladší  

 

Disciplíny: dvouhra mladších žáků U13 

  čtyřhra mladších žáků U13 

  útěcha mladších žáků U13 

  dvouhra mladších žákyň U13 

  čtyřhra mladších žákyň U13 

  útěcha mladších žákyň U13 
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Technická ustanovení: 

 

Soutěžní systém: dvouhra – 2 stupňový (1. stupeň skupinový, 2. stupeň vyřazovací) 

   čtyřhra – 1 stupňový (vyřazovací) 

  útěcha – 1 stupňový (vyřazovací)  

 

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

 

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

  a jednotlivých ustanovení tohoto rozpisu 

 

Startovné: Kč 100,- (výše startovného zahrnuje účast ve všech vyhlášených disciplínách) 

   

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 300,--  
 

Stoly:  7 stolů zn. DONIC WALDNER CLASSIC 25, modré barvy 

 

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

 

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

 

Občerstvení:  zajištěno formou bufetu 

 

Námitky:  podávají se ve smyslu ustanovení článku 113 soutěžního řádu 

 

Schválení:  akce byla schválena jako turnaj kategorie B, jehož výsledky se budou započítávat do 

  klasifikace mládeže Karlovarského kraje 

 

Kontakt:  Mgr. Bc. Jan Kořínek, tel: 777906037, email: korinek.jan@volny.cz 

 

Omezení: 1. vstup do tělocvičny je povolen pouze po přezutí. 

  2. vstupující osoba do tělocvičny nesmí vykazovat známky jakéhokoli onemocnění. 

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

 

Ostatní: 1. hráči a hráčky, kteří se umístí na 1. – 3. místě v soutěži dvouhra a čtyřhra jsou  

povinni se zúčastnit závěrečného slavnostního vyhlašování v rámci předání pohárů. 

2. součástí úvodního slavnostního zahájení je nástup sportovců na hrací plochu 

z prostoru vstupní chodby před tělocvičnou.  

3. v případě, že nebude naplněna minimální kapacita soutěže, tj. nejméně čtyři 

hráči/hráčky ve dvouhře, nejméně čtyři dvojice ve čtyřhře, bude soutěž bez náhrady 

zrušena, případně může být vrchním rozhodčím rozhodnuto o sloučení soutěží.  

4. hráč, který ve vyřazovací části prohraje, je povinen odpískat následující zápas.  
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ČESTNÁ LISTINA VÍTĚZŮ 
 

 

2014  Ondřej KVĚTON – TJ Sokol Pocinovice, Nikola JAROŠOVÁ – TJ Sokol Plzeň V.  

 

2015  Vojtěch LEVORA ml. – TJ Luby, Klára KÁROVÁ – TJ Lomnice  

 

2016  Lukáš BOČI – TJ Batesta Chodov, Lucie ČÁCHOVÁ – TJ Luby  

 

2017  Jiří NYKL – TJ Batesta Chodov, Tereza LOŠŤÁKOVÁ – TJ Jiskra Aš  

 

2018  Jakub HOLOTA – SKST Cheb, Karolína JANKŮ – TJ Lomnice 

 

2019  Dušan MIHOK – SKST Chodov, Nela KUPČÍKOVÁ – TJ Lomnice  

 

2020  Dušan MIHOK – SKST Chodov, Nela KOŘÍNKOVÁ – SKST Chodov 

 

2021    Daniel NASKE – TTC Karlovarsko 2020, Julie VYHLÍDALOVÁ – TJ Luby 

 

2022   ??? 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Partneři a podporovatelé, kterým patří upřímné poděkování:  

Město Chodov 

Karlovarský kraj 

Národní sportovní agentura 

Karlovarský krajský svaz stolního tenisu, z. s. 

STEN Marketing s. r. o. Praha – Mgr. Jan Hrnčiřík 

Pavel Koleňák, Královské Poříčí – pronájem plošin, výškové práce 

Grafické studio Bukaj, Královské Poříčí – Jakub Potěšil 


