
a 

 

 

 
 

 

 
 

Pořádají 

 

 

 

3. bodovací turnaj SHM ve stolním 

tenise 

Brno-Líšeň 21.- 23. října 2022 



A-všeobecná ustanovení: 

 
1. pořadatel: SALESKO (Salesiánské středisko mládeže – DDM Brno-Líšeň) 

Kotlanova 13, 628 00 Brno-Líšeň 

 

2. datum konání: 21.- 23. října 2022 

 

3. ředitelství soutěže: Jakub Jeřábek, Petr Matula, Josef Nehybka 

 

4. přihlášky:  zašlou vedoucí nejpozději do úterý 18. října 2022 emailem na 

adresu jakub.jerabek@salesko.cz a j.matus@csvc.cz 
 

 

5. startovné:  Startovné hradí kluby na základě faktury vystavené od SHM až po 

turnaji. Platí se za ty, kteří na turnaji skutečně byli. V případě 

neúčasti přihlášeného hráče se platí storno poplatek ve výši 50 Kč 

na osobu. Celková částka startovného se vypočítá automaticky 

v přihlášce. 

 

6. stravování:  v místě konání turnaje 

Bude zajištěna sobotní snídaně, sobotní oběd, sobotní večeře a 

nedělní snídaně.  

 

7. ubytování:  pro zájemce v místě konání turnaje, spací pytel a karimatky 

s sebou 

  

8. doprava:  z hlavního nádraží tramvají č. 8 – zastávka Kotlanova 

 (po nadchodu přejít přes koleje a dále rovně cca 150m) 

 Autem směr Líšeň, dále směr Ochoz u Brna, sledovat směrové 

cedule „Poliklinika“ a „SALESKO“. 

 

9. losování:   dne 21. října 2022 v 21:00 hod 

 

10. informace:  Jakub Jeřábek, 733 677 750, jakub.jerabek@salesko.cz 

   Josef Nehybka 739 871 571, josef.nehybka@salesko.cz 

   Petr Matula 604 469 235, petr.matula@salesko.cz 
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B-Technická ustanovení: 

 
1. předpis:  hraje se podle pravidel stolního tenisu, salesiánského soutěžního 

řádu stolního tenisu a podle tohoto rozpisu 

 

2. míčky:   JOOLA - Prime *** 40+ bílé 

 

3. počet stolů:   7 - 8 

 

4. soutěžní disciplíny: 

 

1 - Dvouhra dorostenců roč. 1995– 2003 

2 - Dvouhra starších žáků roč. 2004 – 2006 

3 - Dvouhra mladších žáků roč. 2007 a ml. 

4 - Nebodovaná čtyřhra (bez věkového omezení) 
 

5. systém soutěží: Bude se hrát systém divizí. Do 40 účastníků se budou hrát dva až 

tři stupně. Všechny stupně se budou hrát ve skupinách. Ze skupiny 

vždy první dva postupují nahoru a třetí a čtvrté místo dolů. Nad 40 

účastníků se druhý stupeň II. a III. divize bude hrát pavouk o 

konečné umístění. Nasazování do divizí se bude provádět podle 

vzniklého bodového žebříčku s tím, že první dva hráči z nižší divize 

automaticky na příštím turnaji postupují do vyšší divize. Poslední 

dva hráči v divizi sestupují na dalším urnaji do nižší divize (toto 

pravidlo nemusí platit při menším počtu účastníků nasazených výše 

v žebříčku). 

 

Divize podle počtu účastníků. 

I.DIVIZE  8 hráčů  8 hráčů  8 hráčů  8 hráčů  12 hráčů 

II.DIVIZE  zbytek  8 hráčů  12 hráčů  16 hráčů  16 hráčů 

III.DIVIZE    zbytek  zbytek  zbytek  zbytek 

Celkem lidí max.  21 max.  32 max.  36 max.  40 max.  44 

 

 

6. upozornění:  hraje se ve sportovním oblečení (trenýrky, kraťasy, sukénka, 

sportovní tričko /ne bílé/, sportovní obuv) 

   



C-Časový plán: 
 

 

pátek 21. října  

 

do 22:30 příjezd a ubytování (možné přijet i v sobotu do 8:30h) 

od 21:00 losování 

 

sobota 22. října  

 

7:30 – 8:00 snídaně 

9:00 – 12:00 slavnostní zahájení turnaje, zahájení soutěží 

12:00 – 13:00 oběd 

13:30 – 18:00  pokračování turnaje, čtyřhry 

18:15 – 18:30 vyhlášení vítězů 

18:45 – 19:15 večeře 

20:00 – 22:00 večerní program, odjezd domů 

Od 22:00 noční klid 

 

neděle 23. října  

 

7:30 – 8:30 snídaně 

8:30 – 9:30 mše svatá v tělocvičně 

10:00 odjezd domů těch, co přespali 

 

Časový plán je orientační, vše bude záležet na počtu přihlášených a na průběhu 

turnaje. 
 

 


