
 

R  O  Z  P  I  S 
 

STOLNOTENISOVÉHO  TURNAJA   veteránov o  Pohár  starostu  obce 

Usporiadateľ:   OŠK Šarišské Michaľany 

Dátum:   sobota 10.8.2019 kategórie 40-49 a 50-59 

                                             nedeľa 11.8.2019 kategórie 60-69 a nad 70 

 Miesto:    Stolnotenisová herňa OŠK Šarišské Michaľany 

 Kategórie:    40-49, 50-59 , 60-69, 70 a a viac 

Riaditeľ turnaja:                      Mgr. Jozef Mačo  starosta obce 

Hlavný rozhodca:   Vendelín Balčák 

Zástupca hl..rozhodcu :  Adriana Kožárová 

Organizační pracovníci:  Vladimír Žofčák, Peter Dugas 

Prihlášky:    povinne !!! do piatka 9.8.2019 do 18:00 hod. 

     na e-mail :  balcak.vendo@gmail.com 

    alebo na  číslo 0908 /270888 

 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 - 16. miesto,   

    hráči umiestnení v skupine na 3., 4. ,5.mieste budú hrať o celkové 

    umiestnenie v dolnom pavúku v úteche na 1 prehru 

Nasadzovanie:  podľa rebríčka s prvého turnaja 

 Loptičky:    *** Schildkrot 

Stoly:     hrať sa bude na 5 stoloch  

Ceny :    prví  traja z každej vekovej kategórie získajú  pohár  a diplom  

Bufet :    v priestoroch  telocvične bude zriadený teplý bufet 

Časový rozpis: 

Sobota 10.8.2019  

7:30 – 8:30 prezentácia účastníkov kat. 40-49 

8:30 – 9:00 vyžrebovanie kat. 40-49 

9:00 zahájenie súťaží kat. 40-49 

7:30 – 8:30 prezentácia účastníkov kat. 50-59 

8:30 – 9:00 vyžrebovanie kat. 50-59 

9:00 približné zahájenie súťaží kat. 50-59 

 

 

 

 

 



Nedeľa 11.8.2019  

7:30 – 8:30 prezentácia účastníkov kat. 60-69 

8:30 – 9:00 vyžrebovanie kat. 60-69  

9:00 zahájenie súťaží kat. 60-69 

7:30 – 8:30 prezentácia účastníkov kat. a 70 a viac 

7:30 – 8:30 vyžrebovanie kat. 70 a viac  

9:00 približné zahájenie súťaží kat. 70 a viac 

 

Námietky u hlavného rozhodcu po zaplatení poplatku 5,- EUR 

 

 Turnaj nie je poistený, účastníci si svoje poistenie riešia sami 

 

 Usporiadateľ si vyhradzuje právo zmeny uvedeného rozpisu. 

 

 

        Vendelín Balčák,  hlavný rozhodca 


