
Športový klub stolného tenisu Spišský Štvrtok 
 

Vás pozýva na 
 

11. Ročník TEXNET CUP stolnotenisového turnaja 
  
 
A. VŠEOBECNÉ  USTANOVENIA :  
  
 
1. Usporiadateľ :    Stolnotenisový oddiel ŠKST Spišský Štvrtok 
  

2. Dátum usporiadania :    27. augusta 2022 / sobota /  
  
3. Miesto :    telocvičňa Základnej školy Spišský Štvrtok  
  
4. Riaditeľstvo súťaže :  
                                                               Riaditeľ :                         Vladimír Dunčko      
                         Hlavný rozhodca :          Ladislav Javorský  
                                                               Hlavný usporiadateľ :      ŠKST Spišský Štvrtok  
    
  
5. Prihlášky :             Telefón, SMS: Vlado Dunčko – 0905 704895   
                 Mail: stolnytenis@texnet.sk  

                   najneskôr do ukončenia prezentácie, t.j. 27. augusta.2022 
                    do 08,30 hod.  

 
B. TECHNICKÉ  USTANOVENIA :  
  
 
6. Predpis:  Hrá sa podľa pravidiel stolného tenisu, podľa SP stolného tenisu a podľa ustanovení 

tohto rozpisu. Hrá sa s loptičkami značky Joola FLASH *** 40+  
 
7. Súťažné disciplíny: a/ dvojhra 
 b/ štvorhra 
 c/ dvojhra neregistrovaných hráčov 
 
8. Námietky: u hlavného rozhodcu po zaplatení poplatku 5,-€ 
 
9. Systém súťaže: hrá sa v skupinách s nasadenými hráčmi podľa krajského a okresného rebríčka 

vydaných k 1.7.2022. 
 Zo skupiny postupujú prví dvaja ďalej do vyraďovacej časti. 
 Štvorhry sa sa hrajú vyraďovacím spôsobom. 
 V dvojhrách sa hraje aj dolná vyraďovacia časť. 
 Hrá sa na tri víťazné sety.  
 
 



10. Účastníci: Turnaja sa môžu zúčastniť hráči 2. slovenskej ligy a nižších súťaží bez rozdielu  
kraj-okres a pozvaných klubov. 

 
11. Štartovné: 6,-€/osoba (za obidve disciplíny), pri prihlásení do 24. júna 2022 do 22.00hod. 
 8,-€/osoba (za obidve disciplíny), pri prihlásení v deň turnaja 
 
12. Časový rozpis: 7.30-8.30 hod. Prezentácia 
 8.30-9.00 hod. Žrebovanie súťaží 
 9.00-9.10 hod.  Otvorenie turnaja 
 
13. Titul a ceny: Prví traja v každej disciplíne získajú vecné ceny a poháre. 
 Turnaj je zaradený do súťaže o Pohár Podtatranského zväzu. 
 
14. Tombola: Po dohraní jednotlivých skupín, budú vylosovaní 5 hráči zo všetkých účastníkov, ktorí 

získajú vecné ceny.  
 1. cena 10“ tablet Lenovo 
 
15. Parkovanie: V prípade naplnenia parkoviska pri školskej telocvični (1), použiť parkovisko pri 

Obecnom úrade (2) 
 

 
 

16. Upozornenie:    Turnaj nie je poistený, hráči štartujú na vlastnú zodpovednosť. Usporiadateľ si vyhradzuje 
                                                   právo akejkoľvek zmeny propozícií. 

 
 

         Usporiadateľ si vyhradzuje právo zmeny uvedeného rozpisu. 
 
 
 



 
Tešíme sa na Vašu účasť            

 
 
 
 
Tím ŠKST Spišský Štvrtok  

 

 

 

                                

                                   

                                 

 

                                               


