
 
 

  

 
 

Mini-Open Liberec 2019¨ 
10. krajský bodovací turnaj LK mladšího žactva 

11. krajský bodovací turnaj LK nejmladšího žactva 
 
 

1. Datum uspořádání: sobota 18. května 2019 
  pořadatel: Klub mládeže stolního tenisu Liberec, z.s. 
 

2. Místo: Sportovní hala SKST Liberec, Borový Vrch 21/36, vchod přes Sport Centrum  
 

3. Vklady: 50,- Kč za každého hráče 
 

4. Vedení turnaje: Ivo Petříček - hlavní rozhodčí  

  Martin Protiva - informace 777 263 342, martinprotiva@seznam.cz 
 

5. Přihlášky: Přihlásit se lze v den konání turnaje od 8.00 hod do 8:30 hod 
 

   

6. Soutěžní disciplíny: 2010 a mladší A. chlapci (dívky) 

  2008 - 2009 A. chlapci (dívky)  

  2006 - 2007 A. chlapci (dívky)  
   

  Soutěž dívek v dané kategorii proběhne za předpokladu účasti min. 3 hráček, jinak 

soutěží společně s chlapci. 
  

1) Dvouhra chlapců a dívek ve stolním tenisu 

2) Sportovní 4-boj  

 Pěkné počasí   - na venkovním hřišti ZŠ Vrchlického 

 Špatné počasí   - v tělocvičně ZS Vrchlického  
  

a. Běh na 1 kolo - 195m  | za špatného počasí - Člunkový běh 

b. Hod tenisákem   | za špatného počasí - Hod medicinbalem 

c. Skok do dálky z místa 

d. Švihadlo - 1 min (půjčíme, ale doporučujeme vlastní) 
 

7. Systém soutěže: Turnaj bude vyhodnocen na základě součtu umístění ze stolního tenisu a 

Sportovního 4-boje. Pokud budou mít dva a více hráčů shodný součet umístění 

rozhoduje, kdo lepší umístění ve stolním tenisu. 
 

8. Podmínky účasti: Turnaje se v kategorii mladšího žactva mohou zúčastnit chlapci i dívky z jiných krajů 

splňující věkové podmínky. Tito mají povinnost se hlásit nejpozději 1 den předem 

a to na tel.: 777 263 342, nebo na martinprotiva@seznam.cz.  

  Soutěž nejmladšího žactva je uzavřená pouze pro hráče z Libereckého kraje.  
 

9. Časový pořad: 8.00 - 8.30 prezentace  

  9.00  zahájení turnaje  
 

10. Ceny: Hráči na prvních třech místech získají diplom a věcnou cenu.  
 

11. Poznámky: Vstup do sportovní haly jen ve sportovní obuvi. Sportovní 4-boj bude prováděn 

v tělocvičně ZŠ Vrchlického a na venkovním hřišti ZŠ Vrchlického – sportovní 

obuv na ven s sebou.  
 

12. Předpis: Hraje se podle Pravidel stolního tenisu, Rozpisu Komise mládeže KSST LK, 

Soutěžního řádu stolního tenisu a ustanovení tohoto předpisu. Do bodování 

mládeže LK budou započítány jen výsledky dle turnaje stolního tenisu. 

    

Sponzorem Krajských bodovacích turnajů je firma stoten.cz 

Turnaj je podpořen ze sportovního fondu Statutárního města Liberec. 
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