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A – Všeobecná ustanovení  
 
Pořadatel: SaSM Plzeň 
 Revoluční 98, 312 01 Plzeň 
 
Datum konání: 10.10 – 12.10. 2008 
 
Ředitelství soutěže: ředitel: Mgr. Tomáš Mareš 
 vrchní rozhodčí: Pavel Terč 

pomocný rozhodčí: Jan Traxler 
zdravotník: Lucie Kohutová 

 
Přihlášky: Přihlášky zašlou vedoucí nejpozději do úterý 7.10.2008 

emailem na adresu TercPavel@seznam.cz  
a v kopii na adresu jeantrax@seznam.cz. 

 
Startovné: Startovné hradí kluby na základě faktury vystavené od 

SHM až po turnaji. Platí se za ty, kteří na turnaji skutečně 
byli. V případě neúčasti přihlášeného hráče se platí storno 
poplatek ve výši 50 Kč na osobu. Celková částka startovného 
se vypočítá automaticky v přihlášce. 

 
Stravování:  V jídelně střediska. Bude zajištěna sobotní snídaně, sobotní 

oběd, sobotní večeře, nedělní snídaně, nedělní oběd. 
 
Ubytování: V areálu SaSM, spací pytel a karimatku s sebou. 
 
Doprava: Z vlakového nádraží jít na zastávku Hlavní nádraží českých 

drah americká a nastoupit do trolejbusu číslo 13 na 
konečnou zastávku Lobzy pod Vrchem. 

 
Losování: dne 10.10. 2008 ve 21:30 v SaSM 
 
Informace: k soutěži: Jan Traxler 776 739 619, jeantrax@seznam.cz  
 technické: Pavel Terč 732 580 430, tercpavel@seznam.cz 



B – Technická ustanovení 
 
Předpis:  hraje se podle pravidel stolního tenisu, salesiánského 

soutěžního řádu st. tenisu a podle tohoto rozpisu. 
 
Míčky: DHS***40 mm 
 
Stoly:  6-8  
 
Systém soutěží: určí se na místě ( pravděpodobně 1.st. skupinový a 2.st. na 

dvě porážky )  
 
Upozornění: hraje se ve sportovním oblečení (triko /ne bílé/, shortky, 

sukénka, obuv do tělocvičny) 
 
C – Časový plán   
 
pátek 10.10 2008 
do 21:00 prezence (nahlášení případných změn oproti přihláškám) 
do 23:00 příjezd a ubytování účastníků 
od 21:30  losování všech soutěží 
 
sobota 11.10.2008 
7:15 – 7:45 snídaně 
8:00 společný přesun do tělocvičny 
9:00 – 12:00 zahájení turnaje a zahájení soutěží 
12:00 – 13:00  oběd 
13:00 – 13:30 porada vedoucích 
14:00 – 19:00 pokračování soutěží a finálové zápasy 
19:30 – 20:00  večeře 
20:00 – 23:00 večerní program – stolní tenis, otevřený klub 
 
neděle 12.10. 2008 
7:30 – 8:30 mše svatá v kostele 
8:30 – 9:00 snídaně 
9:00 společný přesun do tělocvičny 
9:30 – 12:30 čtyřhry 
12:30 – 12:45  slavnostní zakončení, vyhlášení vítězů, předání cen 
13:00 – 13:30  oběd (vlak na prahu jede ve 14:06 ) 
 
Časový plán je orientační, vše bude záležet na průběhu turnaje. 


