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         TJ  JISKRA  RASPENAVA o.s. 
 

oddíl stolního tenisu 
 

pořádá 

 

30. ročník turnaje ve stolním tenise o putovní pohár   

 
 

Velká cena  

města  

RASPENAVY 
 

 

 

 

Datum konání 19. září 2015 (sobota) 
 

 
Místo konání: SPORTOVNÍ HALA, ulice U STADIONU 182 

                            463 61 RASPENAVA, okres LIBEREC 
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1. Pořadatel :         TJ Jiskra Raspenava o.s.- oddíl stolního tenisu  

2. Datum konání: 19. září 2015 

3. Místo konání: Sportovní hala v Raspenavě, ulice U stadionu 182 

4. Ředitelství turnaje: 
   Ředitel:  Tomáš Zahradník 

   Vrchní rozhodčí:  Ing. Vladimír Boháč, rozhodčí licence  „A“ 

   Zástupci vrchního rozhodčího:   Blažek Petr, rozhodčí licence C 

   Jednatel:                           Čeněk Horák 

5. Přihlášky:            Jmenovité s udáním pořadí na nejvyšším žebříčku zasílejte 

nejpozději do 17. září 2015 na adresu: 

Email: cenek.horak@atlas.cz 

Případné dotazy: Čeněk Horák – 773 784 967                                       

6. Vklady:               vklady budou vybírány při prezentaci ve výši: 

- soutěž č. 1: 80,-Kč,  

- soutěž č. 2: 100,-Kč/družstvo 

- soutěž č. 3: 50,-Kč                                               

7. Losování: 18. 9. 2015 - 19.00 hodin ve sportovní hale soutěž č. 1, ostatní 

soutěže v den konání turnaje.  

Hráči, přihlášeni po termínu přihlášek, ale v čase prezentace pro 

soutěž č. 1 mohou být výjimečně zařazeni do soutěže na základě 

rozhodnutí vrchního rozhodčího - poté se nepřihlíží k jejich 

umístění na žebříčku ani k oddílové příslušnosti. 

8. Informační služba: v hale od 7.00 hodin 19. září 2015       

9. Předpis: hraje se dle tohoto rozpisu, souboru předpisů a pravidel stolního 

tenisu 

10. Míčky: STIGA - dodá pořadatel                               
11. Soutěžní disciplíny: 1. Dvouhra mužů (mohou startovat i ženy) 

2. Družstva mužů (mohou startovat i ženy) 

3. Dvouhra mužů do divize       

12. Systém soutěží: vyřazovacím způsobem na tři vítězné sady z pěti, družstva 2x singl, 

za stavu 1 : 1 rozhodne čtyřhra 

O pořadí na 3. místě se hraje! 

13. Časový rozpis: Prezence pro soutěže č. 1 a č. 3 do 8:30 hod, pro soutěž č. 2 oznámí 

pořadatel v místě konání. 

Zahájení soutěží v 9.00 h.  

14. Námitky: dle SŘ a SP 

15. Rozhodčí u stolu: určuje vrchní rozhodčí, zpravidla poražený. 

16. Ceny: 1. I. - 800,-  II. – 500,- III. - 300,- 

 2.  I. - 1.000,- II. – 600,-  III. - 400,- 

 3. I. - 500,- II. - 300,-  III. - 200,-  

 Ceny jsou peněžité + drobné věcné ceny  

17. Stoly: hraje se na 9 stolech 
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Další informace pro účastníky turnaje: 

 
Občerstvení:                               je zajištěno po celou dobu konání turnaje přímo  

 v hale - drobné občerstvení         
 

Dopravní dostupnost haly: v současnosti probíhají poslední práce na 

rekonstrukci komunikací v Raspenavě – postižených povodní 2010.  

Dle sdělení starosty města by měly být práce ukončeny do konce srpna. 

Pokud by se tak nestalo, dáme všem přihlášeným či zájemcům aktuální 

informaci o možnostech přístupu a příjezdu k hale. 

Informace získáte na adrese: v.bohac@lb-sto.cz, 603844413 
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