
              PATA  CUP   -  III.ROČNÍK       

---------------------------------------------------------------------- 

Všeobecné ustanovenia 

Usporiadateľ:                       Stolnotenisový klub Pata    / Trnavský kraj /   

Miesto:                                 Telocvičňa ZŠ Pata 

Dátum:                                 27.12.2013 /piatok/ od 9.00 hod. 

Riaditeľstvo 
 
Riaditeľ turnaja: Ševčovič Ľubomír 
Hlavný rozhodca: Pavelka Martin 

Organizační  pracovníci: Korec Roman, Marcinkech Juraj,  

                 
Prihlášky:  Turnaja sa môžu zúčastniť hráči , ktorí sa prihlásia na e-mail: 

lubomir.sevcovic@gmail.com najneskôr do 26.12.2013 do 
20.00 hod. /Nahlasuje sa - Meno, Priezvisko, Klub, Súťaž/ 

Prezentácia 27.12.2013 do 9.00 hod. 
 
 
Žrebovanie:  Pred začiatkom turnaja o 900 hod.  

 
Náklady:  Hráči štartujú na náklady svojich oddielov/klubov. 

 
Informácie:  Ševčovič Ľubomír – tel.: 00 421 903 146 089 

 

Technické ustanovenia 
 
Predpis:  Hrá sa podľa SP, pravidiel stolného tenisu a týchto propozícií. 

Súťaže:  dvojhra  
Systém súťaže:  1. kolo – skupinový systém 

 2. kolo – vyraďovací systém 
                                     Usporiadateľ si vyhradzuje právo úpravy žrebovania 
 Zápasy sa hrajú na 3 vyhraté sety z 5. 
Loptičky: DHS () 
Vklady: 4 €/turnaj,   100 Kč/turnaj 

Podmienka účasti: Platný registračný preukaz. 
Námietky: Podávajú sa v zmysle súboru predpisov. 
Ceny: Prví štyria v každej disciplíne obdržia vecné ceny 

 
Občerstvenie: Zabezpečené. 

 

 

mailto:lubomir.sevcovic@gmail.com


Upozornenie:                  Tohto turnaja sa môžu zúčastniť len hráči ktorí 

sú  najvyššie na súpiske v základe mužstva hrajúceho najvyššiu okresnú 
súťaž v Slovenskej a Českej republike / 5.liga, Majstrovstvá okresu, 

Okresná súťaž, a pod./. Títo hráči môžu hrať aj zápasy vyšších súťaží / 
napr. 4.liga v SR alebo napr. KS II.triedy v ČR a podobne/ ale platí tu už 
spomenutá podmienka.  Ostatní hráči na súpiske ako aj hráči nižších líg 

hrajú bez obmedzenia. Hráči môžu byť z ktoréhokoľvek mužstva z celej 
Slovenskej a Českej republiky. Pri nasadzovaní sa bude vychádzať hlavne 
z výsledkov na stránke pinec.info. Cieľom tohto turnaja je konfrontácie 

slovenského a českého stolného tenisu, ako aj medzi mužstvami jednotlivých 
okresov v SR, porovnanie výkonnosti hráčov týchto líg, získavanie nových 

kontaktov medzi klubmi, nadviazanie medziklubovej spolupráce, ako aj 
rozvoj výkonnostného stolného tenisu. 
 

Víťazi turnaja: 
 

2011 -  Ľuboš Klčovanský    -   ŠK Modranka  /SR/ 
2012 -  Jan Šafařík    -   TJ Agrotec Hustopeče  /ČR/ 
 

 
                                                                  Ľubomír  Ševčovič 
                                                                    Riaditeľ turnaja      

 
     

                                                                       
                                                                        
                               


