
 
SPORTOVNÍ KLUB STOLNÍHO TENISU LIBEREC 

  
 
 

 

HANDICAPOVÉ TURNAJE 2014/2015 
 

 
1. Pořadatel:        SKST Liberec    

 Josef Medek  - vrchní rozhodčí medek@warmnis.cz 724 090 930 

 Jan Kaněra - rozhodčí     723 255 617  
 

2. Místo konání:      Hala SKST Liberec, Borový Vrch 21/36, Vstup přes Sport Centrum Pavlovice. 
 

3. Datum konání:   čtvrtky:  

6. listopadu  2014    12. února  2015   

4. prosince  2014    12. března  2015 

15. ledna 2015   9. dubna  2015 
 

4. Přihlášky a časový rozpis: 

 rozehra   17:00 – 17:30  losování 17:15  

 přihlášky na místě  17:00 – 17:15  zahájení  17.30 hod 
 

5. Právo účasti: Všichni registrovaní i neregistrovaní hráči/ky . 
 

6. Vklady:               20,- Kč  

 Z vkladů jde  A.) 70% do celkového banku  B.) 30% pořadateli  
 

7. Určení handicapu: Každá soutěž (základ 2014/15) = rozdíl 1 bod.  Max. náskok je 7 bodů.   

 Ženy se zařazují podle soutěže mužů, případně podle soutěže žen (+ 3b).  

 Hráčům na 1-4 místě průběžného hodnocení se zvyšuje handicap o 2 body a hráčům na 5-8 místě o 

1 bod při zachování pravidla maximálního handicapu 7 bodů!  

 Určit nebo změnit handicap má právo vrchní rozhodčí.   

 

8. Hodnocení: 1. místo – 100 bodů; 2. místo – 80 bodů; 3-4. místo 60 bodů; 5.-8. místo 40 bodů;  9.-16. místo 20 

bodů; 17. místo 10 bodů. Body za jednotlivé turnaje se sčítají. Při rovnosti bodů rozhoduje  

 a) počet účastí na turnajích b) nejlepší umístění    c) los 
      

9. Míčky:  vlastní, ***, bílé 
 

10. Soutěže: Dvouhra mužů (mohou startovat i ženy) 
  

11. Systém soutěží:  Bude zvolen podle počtu účastníků. Vždy dvoustupňový = skupiny + vyřazovací způsob. 

Hraje se na tři vítězné sady z pěti. 
 

12. Předpis: Hraje se dle tohoto rozpisu, souboru předpisů a pravidel stolního tenisu. Jelikož jde o handicapový 

turnaj, hráči nejsou nasazováni podle žebříčku! V soutěži se též při losu nerozlišuje klubová 

příslušnost (netřídí se)! 
 

13. Ceny: Celkové umístění (dle vybraného startovného viz. bod 6.A.):  

 1. místo 40% z banku na výhry; 2. místo 30% z banku na výhry; 

 3. místo 20% z banku na výhry; 4. místo 10% z banku na výhry 

 
 

V Liberci dne 7. 10. 2014, Martin Protiva 

mailto:medek@warmnis.cz

