
 

PROPOZÍCIE TURNAJA k 10. výročiu založenia STK Pezinok  

1. Dátum konania 24.-25.5.2014 

2. 

Kategórie 
Dorast a Staršie žiactvo: 
Nar. 1.1. 1996 a mladší 
 
Najml. a mladšie žiactvo: 
Nar. 1.1.2001 a mladší 

Neregistrovaní dospelí, kat. E/F – sobota 24.5.2014 
 

Registrovaní dospelí, kat. A/B – nedeľa 25.5.2014 
 

Dorast a staršie žiactvo, kat. C – nedeľa 25.5.2014 
 

Mladšie a najmladšie žiactvo, kat. D – nedeľa 25.5.2014  
 

3. Usporiadateľ STK Pezinok, F. Béber, ZŠ Na bielenisku 
4. Adresa hracej miestnosti ZŠ Na bielenisku 2, 902 01 Pezinok 
5. Riaditeľ turnaja Vladimír Cvik 

6. Hlavný rozhodca Pavol Alexy 

7. Zástupca hlavného rozhodcu Darina Alexyová 

8. 
Organizačný pracovník (meno, 
telefonický kontakt) 

Pavol Alexy, 0903 461 734 

9. e-mail pre doručenie prihlášky pavol.alexy@stuba.sk  

10. 
Prihlášky doručiť do 
 (dátum, hodina) 

23.5.2014 do 18,00, e-mailom na hore uvedenú adresu 

11. 
WWW stránka turnaja na ktorej 
budú zverejnené výsledky 

www.stkpk.sk, presný link: 
http://www.stkpk.sk/index.asp?action=article&ArticleID=361 

12. Vklad 4 EUR za hráča, v cene je zahrnuté jedno jedlo a nápoj v bufete 

13. Stravovanie, občerstvenie Formou bufetu  

14. Systém súťaží 

Dvojstupňový turnaj. Prvý stupeň základné skupiny (početnosť podľa 

počtu účastníkov), druhý stupeň vylučovací K.O. Do druhého stupňa 

postupujú prví dvaja zo skupiny. V prípade dospelých (reg aj nereg ., 

postupujúci hrajú kategóriu A resp. E, nepostupujúci B, resp. F. Všetky 

zápasy sa hrajú na 3 víťazné sety z piatich.  

15. Predpis 
Hrá sa podľa pravidiel stolného tenisu, súťažného poriadku SSTZ 
a týchto propozícií 

16. Súťaže 
Dvojhra vo všetkých kategóriách. Dospelí sa rozdelia do kategórií A/B 
resp. E/F na základe výsledkov v základných skupinách 

17. Podmienky štartu 

Kategórie A/B sú určené len pre registrovaných hráčov, kategórie E/F 
len pre neregistrovaných hráčov. Zúčastniť sa môžu muži aj ženy. 
V mládežníckych kategóriách sa môžu zúčastniť reg. aj nereg. hráči, 
dievčatá aj chlapci. Hráči, ktorí sa zúčastnili Pezinskej školskej ligy majú 
štart zdarma. 

18. Časový plán 
Turnaj sa v obidva dni zaháji o 9,00, ďalej podľa pokynov HR 
Vyžrebovanie turnaja 8,30-9,00 

19. Prezentácia V deň konania turnaja od 7.30 do 8.30.  

20. Loptičky *** (značka, farba) Biele, *** 

21. Ceny 
Hráči na prvých troch miestach obdržia pohár, diplom, medailu a vecnú 
cenu. O tretie miesto sa nehrá, na treťom mieste budú ocenení obaja 
semifinalisti. Kategórie A/B a E/F budú rovnocenne ocenení. 

Všeobecné ustanovenia: 

Prihlášky musia byť doručené výhradne elektronicky e-mailom na adresu uvedenú v bode 9. Hráči 

ktorí nebudú v deň konania turnaja do 8.30 odprezentovaní, budú z turnaja vylúčení bez možnosti  

opätovného zaradenia. Meškanie v prípade nepredvídaných okolností je potrebné telefonicky 

nahlásiť najneskôr do 8.30 v deň konania turnaja organizačnému pracovníkovi.  

Turnaj nie je poistený, hráči hrajú na vlastnú zodpovednosť. Usporiadateľ si vyhradzuje právo zmeny 

uvedeného rozpisu v rámci platných predpisov. 

Hlavný rozhodca Pavol Alexy, v.r. 
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