
TJ SLAVOJ PRAHA, oddíl stolního tenisu 
 

pořádá 
 

12. ročník turnaje  „nejen“ ve stolním tenisu  

pro kategorii mladšího žactva 

ročník 2004 a mladší 
 

MODŘANSKÁ MINIPÁLKA 2016 
 

I. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ 
 

1. POŘADATEL:   TJ Slavoj Praha, oddíl stolního tenisu 
 

2. TERMÍN KONÁNÍ: sobota 4. června 2016 
 

3. MÍSTO KONÁNÍ: tělocvičny ZŠ Rakovského 3136, Praha 4 – Modřany 
 

4. ŘEDITELSTVÍ TURNAJE: ředitel turnaje:  Martin LINERT 

     vrchní rozhodčí.  Michal LINERT  

     pořadatelé:   Miluše KOCOVÁ  

Ivo HUGR 
 

5. PŘIHLÁŠKY: písemné přihlášky zasílejte na e-mail: linert@seznam.cz 

nejpozději do 2.6.2016 
 

6. UBYTOVÁNÍ: pro zájemce je možnost zajistit ubytování v ceně 400 – 600,-Kč  

            na základě písemné objednávky zaslané na e-mail:       

                    linert@seznam.cz  nejpozději do 29.5.2016 
 

7. LOSOVÁNÍ:  losování je veřejné a bude provedeno v sobotu 4.6.2016 po  

ukončení prezentace v místě konání turnaje 
 

8. VKLADY:  vklady budou vybírány ve výši 100,- Kč za každého hráče 
 

9. OBČERSTVENÍ: bude zajištěno v místě konání turnaje 
 

10.INFORMACE: na tel: 603 828 197 Martin LINERT 

 

 

mailto:linert@seznam.cz


II. TECHNICKÁ USTANOVENÍ 
 

11. PŘEDPIS:  hraje se podle Pravidel stolního tenisu, Soutěžního řádu stolního  

tenisu, ustanovení tohoto rozpisu, turnaj se hraje na 10 - 16 stolech zn. 

Joola, míčky vel. 40
+
 zn. Joola Super - P 

 

12. KATEGORIE:  žáci roč. 2004   žákyně roč. 2004 

   žáci roč. 2005   žákyně roč. 2005 

   žáci roč. 2006   žákyně roč. 2006 

   žáci roč. 2007 a mladší  žákyně roč. 2007 a mladší 
 

13. SOUTĚŽNÍ DISCIPLÍNY: 

   A.  dvouhra žáků a žákyň v jednotlivých kategoriích 

   B. Modřanský čtyřboj v jednotlivých kategoriích 
 

14. SYSTÉM SOUTĚŽÍ: 

   A. turnaj ve stolním tenisu bude hrán v jednotlivých kategoriích, 

vždy dvoustupňovým systémem: I.stupeň skupinový systém, II.stupeň vylučovací 

systém o pořadí 

   B. Modřanský čtyřboj je soutěž ve specifických pohybových 

dovednostech, a to:  skok daleký z místa 

    hod medicinbalem 

    pětimíček 

    přenášení míčku 

Čtyřboj bude hodnocen v jednotlivých kategoriích součtem umístění v jednotlivých 

disciplínách. 

   C. MODŘANSKÁ MINIPÁLKA je celkové hodnocení výsledků 

jak v turnaji ve stolním tenisu, tak ve čtyřboji a bude provedeno jako součet umístění, 

kdy výsledek ve čtyřboji bude počítán dvakrát. 
 

15. ČASOVÝ POŘAD: sobota 4.6.2016  

7.30 – 8.30 hod.  prezentace 

    8.30 hod.   losování    

    9.10 hod.   zahájení turnaje 

    9.15 – 12.00 hod.  I.stupeň soutěží 

    12.00 – 14.00 hod.  Modřanský čtyřboj 

    14.00 – 16.30 hod.  II.stupeň soutěží 

    17.00 hod.   vyhlášení výsledků 
     

16. CENY: závodníci na 1. – 3.místě ve všech kategoriích a soutěžích obdrží medaile 

a věcné ceny. Vítězové Modřanské minipálky obdrží pohár. 
 

V Praze dne 1.4.2016 

          

Martin LINERT            Karel CHYBA 

ředitel turnaje                      předseda TJ Slavoj Praha 


