
 

 

 

 
 

pořádá  

WORLD MINIPINGPONG FESTIVAL  
   

1. Pořadatel  : Česká asociace stolního tenisu z.s. a TT Marketing s.r.o.  

  

2. Místo  : RT TORAX ARÉNA, Čkalovova 20/6144, 708 00 Ostrava – Poruba (Sareza) 

   

3. Termín  : Sobota 9.6.2018 

  

4. Účastníci  : Turnaje se může zúčastnit každý bez rozdílu věku a pohlaví 

        

5. Činovníci  : Ředitel soutěže  :   Nikolas Endal  

Vrchní rozhodčí   :   Miroslav Henžel    

  

6. Úhrada  : Hráči startují na vlastní náklady – účast v turnaji je zdarma 

  

7. Přihlášky  : Hráči se mohou přihlásit pouze na webu www.miniping-pong.cz v sekci registrace.     

Přihlášky jsou zdarma a přihlašování bude otevřeno do 7.6.2018 

  

8. Ubytování  : Zajistí pořadatel na základě objednávky (na vlastní náklady účastníka) do 25.4.2018 na   

                            adrese  marketa.weiningerova@ping-pong.cz  

      

9. Stravování  : V místě konání je zajištěn prodej občerstvení 

  

10. Předpis  : Vychází se z pravidel stolního tenisu.   

                            Hráči hrají vlastními pálkami. V případě potřeby budou k zapůjčení. Tvar, rozměry a povrch   

                             pálky nejsou nijak omezeny.  

                 Počítání bodů a střídání podání je stejné jako u stolního tenisu. Každý zápas se hraje na tři                                       

                            vítězné sady z pěti. Jakékoliv posunutí stolu během úderu je ztráta bodu.  

                            Oproti stolnímu tenisu neopakuje podávající hráč při doteku míčku síťky své podání.  

                            Skóre si hráči během zápasu počítají sami. V případě sporného momentu mají možnost   

                            pořádat o verdikt rozhodčího. Po skončení zápasu hráči odevzdají rozhodčímu podepsaný                                             

                            "Zápis o utkání".   

11. Systém   : Systém soutěže jednotlivců  

                            1.stupeň skupinky 6 – 10 účastníků   

                            2. stupeň KO systém  

                  Hraje se na stolech:  Mini stoly Joola o rozměrech 90x45cm                    

       Míčky :  Joola bílé     

  

12. Losování  : Losování bude provedeno v sobotu 9.6.2018 od 9:30 do 10:00 hodin  

 

13. Časový pořad:  Sobota 9.6.2018 

8:00 – 9:30 akreditace účastníků 

9:30 – 10:00 losování 

10:00  zahájení hlavního turnaje – dvouhry 

17:00 – 18:00 Slavnostní vyhlášení 

14. Ceny  : Vítězové umístění na 1. – 3.místě, získávají poháry a věcné ceny   

 

 V Praze 1.3.2018  

http://www.miniping-pong.cz/
http://www.miniping-pong.cz/
http://www.miniping-pong.cz/
http://www.miniping-pong.cz/


www.miniping-pong.cz  

  

                  

http://www.miniping-pong.cz/
http://www.miniping-pong.cz/
http://www.miniping-pong.cz/
http://www.miniping-pong.cz/

