
       

Pořadatel:   z pověření ČSNS – STK st. tenisu a SKN Plzeň, z. s. 

Datum:    sobota 19. března 2022 

Místo:   hala stolního tenisu – TJ Dobřany, Tryšova 728, Dobřany 

Ředitel soutěže:   Marek Bartošek 

Hospodář:  Václav Brekler 

Hlavní rozhodčí:  Miroslav Panský (legitimace rozhodčí A) 

Přihlášky:  jmenovité přihlášky zašlete nejpozději do 7. března 2022  

pí. předsedkyně STK ST. T. Jitka MAZUCHOVÁ, email: j.mazuchova@sknbrno.net 

Startovné:   muži, ženy 100,- Kč za 1 osobu mládeže chlapci i dívky do 23 let 80,- Kč za 1 osobu 

   !! Nutné zaslat startovné do 7. března 2022 - předem na účet 2223180028/3030!! 

(nutno uvést M ČR Plzeň + vlastní jméno a příjmení). V případě neúčasti se nevrací (vrací se pouze po 

doložení lékařského potvrzení) 

Pravidla:   dle Manuálu ČSNS a směrnice STK-STT 2010. Míčky značky „NITTAKU Premium 40***“ 

Soutěže:   dvouhra mužů, žen i mládeže chlapci i dívky 

Systém soutěže:  o systému se rozhodne dle počtu přihlášených hráčů a před losování bude oznámeno přesně, jak se bude 

hrát. U losování budou hráči seřazeny do skupin, kde se budou zápasy hrát na tři vítězné sety první dva z 

každé skupiny postupují do vyřazovacího pavouka, kde se budou hrát zápasy na čtyři vítězné sety. 

Časový pořad:  9:00 - 9:30 hod. prezentace účastníků, kontrola průkaz ČSNS  

9:30 - 9:50 hod. losování  

10:00 hod. zahájení dvouhry mužů, žen a mládeže  

16:00 hod. vyhlášení vítězů jednotlivců a losování na M ČR družstev 

Podmínky:   je otevřeny pro všechny účastníku z celé republiky – zaplacený členský příspěvek ČSNS na rok 2022 a 

nutné dodržet aktuálně platná covidova opatření.  

Upozornění:  stravné a cestovné hradí kluby podle směrnic ČSNS. Každý závodník startuje na vlastní nebezpečí. 

Ubytování:  nezajištujeme. Zajistí vlastní klub. 

Doprava: viz mapu  

Schvalovací složka ČSNS:  Agenda MČR 2022 – Jiří Bělohlávek - 16.2.2022  

 

 

 

                     Pavel ŽELEZNÝ       Jitka MAZUCHOVÁ 

              předseda SKN Plzeň, z. s.        předsedkyně ČSNS STK – stolní tenis 

 

 

 

 

 

 

V Plzni dne 12.2.2022 
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