
                                              

                                                          

TJ Ostrov – oddíl stolního tenisu 

                        pořádá 28. ročník turnaje                     

               „VELKÁ CENA OSTROVA“ 
    

 

 

 
A. Všeobecná ustanovení 
 

1. Pořadatel:    oddíl stolního tenisu TJ Ostrov 
 

2. Datum:     sobota 14. ledna 2022 
 

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

4. Ředitelství:    ředitel     Ivan Vysocký 
vrchní rozhodčí    Martin Tonhauser 

    zástupci vrchn. rozhodčího Daniel Vyhlídka 
        Jindřich Dvořák  

    hlavní pořadatel  Jan Provazník 
       

5. Přihlášky:    e-mailem na ivvysoc@seznam.cz do 12.1.2023  
        do 18:00 hod. 

 

6. Vklady:      budou vybírány při prezentaci ve výši 120,- 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:   muži i ženy Karlovarského kraje se zaplaceným  
                                                                                     EP 2022/2023 + pozvaní  

 
 

 

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

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

 

12. Rozhodčí:    určuje vrchní rozhodčí z řad hráčů 
 

13. Míčky:     Joola Flash***, plast, bílá 
14. Stoly:                                    Buterfly, Octet 25, zelená 

 

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

 

16. Schválení: akce byla schválena jako turnaj kategorie B, jehož výsledky se budou započítávat do 
                   klasifikace Karlovarského kraje 

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

18. Zdravotní služba:    je zajištěna v nemocnici Ostrov 
 



                                              

                                                          

 
                                          
Omezení:  

1. vstup do tělocvičny je povolen pouze po přezutí do sálové obuvi.  

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

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

4. v případě pochybnosti je vrchní rozhodčí nebo pořadatel oprávněn změřit hráči tělesnou teplotu 

bezkontaktním teploměrem  

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  

3. hráč, který ve vyřazovací části prohraje, je povinen odpískat následující zápas. 

 

 

Partneři a podporovatelé, kterým patří upřímné poděkování: 

Město Ostrov 

Karlovarský kraj 

Národní sportovní agentura 
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