
TTC ELIZZA PRAHA  
  

klub stolního tenisu  
   

  

pořádá 

  

Velkou cenu Jižního Města 2020 

 
Bodovací turnaj mladšího a nejmladšího žactva  

  

ve stolním tenisu  
  
  

12. – 13. září 2020 

  
Sportovní hala Jižního Města – areál ZŠ Květnového vítězství 1554, 

149 00,  Praha 11  
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 



TTC ELIZZA Praha 
klub stolního tenisu  

 
pořádá turnaj ve stolním tenisu 

 

Velká cena Jižního Města 2020 
 

Bodovací turnaj mladšího a nejmladšího žactva kategorie A ⃰
  
  
  

A. Všeobecná ustanovení 
 
 

  

1. Pořadatel: 
 

TTC ELIZZA Praha, z.s.   

2. Datum: sobota 12. 9. 2020 – mladší žactvo 
neděle 13. 9. 2020 – nejmladší žactvo 
 

3. Místo: Sportovní hala Jižního Města  

- areál ZŠ Květnového vítězství 1554, 149 00 Praha 11  

 
4. Ředitelství soutěže: ředitel:  

zástupce ředitele: 

 

vrchní rozhodčí: 

zástupce vrchního rozhodčího: 

 

 

 

 

hlavní pořadatel: 

zdravotní služba: 

- Jan Peřina 

- Bohumil Vožický 

- Martina Maršíková 

- Jiří Fausek                NR 

- Josef Vítek                NR 

- Petra Slobodzianová NR 

- Vladimír Kulich          A 

- Milan Rochowanski   A 

- Matěj Fausek            C 

- Jan Šimeček 

- zajišťuje oddíl TTC ELIZZA 
Praha 

5. Přihlášky: Přihlášky se budou přijímat výhradně prostřednictvím webového 
formuláře na adrese https://registr.ping-pong.cz nejpozději do 
čtvrtka 10. 9. 2020, 22:00 hod. 

U přihlášek došlých po termínu bude pořadatel vybírat vklad ve 
výši 350,- Kč. Přihlášky budou zpětně potvrzovány. 

Turnaje se mohou zúčastnit hráči a hráčky narozeni:  

   od 1. 1. 2008 v soutěžích mladšího žactva 

   od 1. 1. 2010 v soutěžích nejmladšího žactva  

 
6. Vklady: Každý účastník platí startovní příspěvek 300,- Kč, získává tím 

právo na start ve všech soutěžích v příslušné kategorii (dvouhra, 
čtyřhra) dle rozpisu KM ČAST pro sezónu 2020-21. 

 

https://registr.ping-pong.cz/
https://registr.ping-pong.cz/


 

7. Prezence: 
 
 
 
8. Losování: 

Probíhá v den konání turnaje od 7:15 do 8:00 hod. v prostorách 
sportovní haly. Ve stejné době je možné se prezentovat 
telefonicky u VR Jiřího Fauska na tel. 602 513 057. 

 

Všechna losování budou probíhat ve Sportovní hale JM. Mladší 
žactvo kategorie A i B v pátek dne 11. 9. 2020 v 19.00 hod.  

Nejmladší žactvo v neděli dne 13. 9. 2020 v 8.05 hod. po 
ukončení prezence. 
 

9. Informace: Jiří Fausek, mobil – 602513057  

e-mail: fausek@sjm-pinec.cz 

 

10. Ubytování:  Zajistí pořadatel. Objednávky na mailovou adresu:  

fausek@sjm-pinec.cz do úterý 1. 9. 2020.  

Ubytování je zajištěno v penzionech a studentských kolejích na 
Praze 4 (v cenách 450,- až 700,- Kč za osobu a noc) 

 
11: Občerstvení: Nekuřácké občerstvení ve sportovní hale.   

 

 

B. Technická ustanovení:  
 
 
12: Systém soutěží: Hraje se podle pravidel stolního tenisu, soutěžního řádu 

stolního tenisu, ustanovení rozpisu KM ČAST k BTM ČR 
2020 - 2021. Turnaj bude odehrán na 18-ti stolech. Hraje se 
plastovými míčky Joola - Prime*** bílé barvy na stolech Stiga 
modré barvy. 
 

13. Soutěžní disciplíny: Sobota 12. 9. 2020 

I.    dvouhra mladších žáků a dvouhra mladších žákyň 

II.   čtyřhra mladších žáků a čtyřhra mladších žákyň (pouze hráči           
a hráčky turnaje kategorie A) 

III.  útěcha mladších žáků a útěcha mladších žákyň (hráči a 
hráčky turnaje kategorie A i B) 

 

Neděle 13. 9. 2020 

I.    dvouhra nejmladších žáků a dvouhra nejmladších žákyň  

II.   čtyřhra nejmladších žáků a čtyřhra nejmladších žákyň 

III.  útěcha nejmladších žáků a útěcha nejmladších žákyň 

 

14. Podmínky účasti: Platná registrace v registru ČAST, přihláška a prezence 
v rozpisem stanovené době, dle rozpisu KM ČAST pro sezónu 
2020-21.  
 

15. Rozhodčí:  Rozhodčí k jednotlivým zápasům určí vrchní rozhodčí nebo jeho 
zástupci. 



 

 
16. Časový pořad: 

 
Pátek 11. 9. 2020  
Sobota 12. 9. 2020 

 
19:00 hod. losování dvouher MŽ kat. A i B 
7:15 - 8:00 hod. prezence MŽ 
9:00 hod. slavnostní nástup MŽ 
9:15 hod. zahájení turnaje MŽ 
19:00 hod. předpokládaný konec turnaje 
(včetně slavnostního vyhlášení vítězů) 
 

 Neděle 13. 9. 2020 7:15 - 8:00 hod. prezence NMŽ  
8:05 hod. losování dvouher NMŽ 
9:00 hod. slavnostní nástup NMŽ 
9:15 hod. zahájení turnaje NMŽ 
16:00 hod. předpokládaný konec turnaje 
(včetně slavnostního vyhlášení vítězů) 
 

 Losování a ubytovávání účastníků bude probíhat v pátek 

ve Sportovní hale Jižního Města. 

 

 Podrobný časový plán vrchního rozhodčího bude vyvěšen ve 
sportovní hale. 

 
17. Ceny: Hráči umístění na 1. – 3. místě ve dvouhrách kategorie A obdrží 

poháry a diplomy. 

Hráči umístění na 1. – 3. místě ve čtyřhrách a dvouhrách 
kategorie B obdrží medaile a diplomy. 

Hráči umístění na 1. – 2. místě v útěchách obdrží medaile a 
diplomy. 

 
 

Vzhledem k současné situaci s epidemií koronaviru je možné, že bude třeba ve sportovní hale 
dodržovat nařízení vydaná příslušnými státními orgány. Budou-li nějaká, prosíme o jejich 
dodržování. Zároveň budou dodržována pravidla předepsaná KM ČAST aktualizovaným 
rozpisem BTM pro sezónu 2020/21 v bodě 15. 

 

Turnaje byly schváleny jako bodovací turnaje mladšího a nejmladšího žactva kategorie A⃰. 

 
 
V Praze dne 15. 8. 2020              

  Jan Peřina 

ředitel turnaje 

 

 

 

 



 

 

 

10% sleva pro účastníky turnaje + dovoz zdarma 
 

Na turnaji najdete náš stánek. Konkrétní věci Vám rádi přivezeme, ale prosím Vás o jejich 
objednání do čtvrtku 10.9.2020. 

Přes náš e-shop: www.vsenastolnitenis.cz 

Telefonicky: 222 718 279 

E-mailem: info@stenmarketing.cz 

Neplatíte poštovné a navíc na všechny objednávky bude uplatněna sleva 10%. Do 
poznámky napište Osobní odběr a název haly, kde si objednávku vyzvednete, popř. zda 
v sobotu nebo v neděli. 
 

PRODEJNY VŠE NA STOLNÍ TENIS 

Praha 8, Zenklova 215 * Ostrava, 28. října 108 * 

Olomouc, U Soutoku 1 * Brno, Cejl 88 * Louny, Náměstí Rejta 2301 

   

 

 


