
 

Usporiadateľ: MŠK VSTK Vranov nad Topľou  
Dátum: nedeľa 12.5.2019  
Miesto: Stolnotenisová hala, B.Němcovej 2575  
(areál futbalového štadióna)  
 
Kategórie: 40-49, 50-59, 60-69, 70 a a viac  
Hráč, ktorý v roku 2019 dosiahne hraničný vek pre prechod do vyššej vekovej 
kategórie sa na prvom turnaji musí rozhodnúť, v ktorej kategórii bude štartovať počas 
celého roka. 
 
Hlavný rozhodca: Erik Hajduk  
Organizační pracovníci: JUDr. Anton Hajduk, Vincent Pavúk  
Prihlášky: povinne !!! do soboty 11.5.2019 do 18:00 hod.  
                   email: erikhajduk@gmail.com   
                   prípadne na čísle 0915 383 325 
 

 Z dôvodu neočakávanej rodinnej udalosti, 
prosím o prihlasovanie na turnaj pánovi Júliusovi 
Mišinskému na čísle 0911/440803  alebo pánovi 
Tiborovi Fiľakovi na čísle 0905/611667 v čase od 
8.5.2019 od 14:00 do 9.5.2019 celý deň. 
 
Štartovné: 5,- EUR/osoba  
 
Technické ustanovenia: Hrá sa podľa pravidiel stolného tenisu, súťažného poriadku  
a ustanovení tohto rozpisu  
 
Súťažné disciplíny: dvojhra, hrá sa v skupinách. Prví dvaja postupujú do pavúka 
druhého stupňa, kde sa hrá progresívny pavúk o 1.-8.miesto, 9.-16.miesto, hráči 
umiestnení v skupine na 3., 4. ,5.mieste budú hrať o celkové umiestnenie v dolnom 
pavúku v úteche na 1 prehru  
 
Loptičky: určí usporiadateľ  
 
Stoly: Butterfly  
 
Námietky: u hlavného rozhodcu po zaplatení poplatku 5,- EUR  
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Povinnosti usporiadateľa:  
- zabezpečiť dôstojné poháre alebo vecné ceny pre prvých troch v každej vekovej  
  kategórii, medaile a diplomy  
- odvod štartovného vo výške 0,80 Eur za hráča do pokladne Východoslovenského  
  klubu veteránov 
- v mieste konania turnaja zabezpečiť teplý bufet  
 
Časový rozpis:  
7:30 – 8:30    prezentácia účastníkov kat. 40-49 a 50-59  
8:30 – 9:00    vyžrebovanie kat. 40-49 a 50-59  
9:00                zahájenie súťaží kat. 40-49 a 50-59  
7:30 – 10:00  prezentácia účastníkov kat. 60-69 a 70 a viac  
10:00 – 10:30 vyžrebovanie kat. 60-69 a 70 a viac  
10:30               približné zahájenie súťaží kat. 60-69 a 70 a viac  
 
Poistenie: turnaj nie je poistený, účastníci si svoje poistenie riešia sami  
Usporiadateľ si vyhradzuje právo zmeny uvedeného rozpisu.  
 
 
       Erik Hajduk, hlavný rozhodca 


