
Stolnotenisový klub ŠK ŠOG Nitra  

a Stolnotenisový klub STK Nitra 08 

v spolupráci: 

Okresný stolnotenisový zväz Nitra, Športové gymnázium Nitra, VÚC Nitra, mesto Nitra                                     

Vás pozývajú na 1. ročník 

 
 

MEMORIÁLU JOZEFA KONEČNÉHO 

(bývalého hráča Plastiky Nitra, stolnotenisového trénera 

a rozhodcu) 

 
Dátum:  12. 4. 2015 (nedeľa) o 9:00 hod. (prezentácia účastníkov do 8:30 hod., rozohratie 

účastníkov je možné od 8:00 hod., začiatok turnaja o 9:00 hod.) 

Miesto:    telocvičňa Športového gymnázia Nitra, Slančíkovej 2, Nitra 

Usporiadateľ:    Športové gymnázium Nitra, ŠK ŠOG Nitra, STK Nitra 08, OSTZ Nitra  

Riaditeľ turnaja:   Mgr. Jaroslav Maček 

Hlavný rozhodca:   Lucia Vožďárová 

Organizační pracovníci: Roman Grigel, Štefan Haringa, Peter Stračár 

Herný systém: 1.kategória (bez obmedzenia súťaže) 

   2. kategória (hráči na súpiske maximálne 4. ligy a nižšej súťaže) 

 Turnaja sa môžu zúčastniť všetci hráči z klubu so sídlom v Nitrianskom kraji, 

alebo hráči klubov hrajúcich v súťažiach KSTZ Nitra a OSTZ Nitra + pozvaní 

hostia. Hráči na súpiske maximálne 4. ligy a nižšej súťaže sa môžu prihlásiť do 

oboch kategórií, ktoré sa budú hrať súčasne. Herný systém v každej kategórii bude 



dvojstupňový (základné skupiny a potom vyraďovací systém). Zápasy sa hrajú na 

tri víťazné sety. Hráči v skupinách budú nasadzovaní podľa rebríčkového 

postavenia na pinec.info. 

Predpis: Hrá sa podľa pravidiel Súťažného poriadku, pravidiel stolného tenisu a týchto 

propozícií.   

Štartovný poplatok: V každej kategórii 3 € na osobu. Hráči štartujú na svoje náklady alebo náklady 

svojich klubov. 

Stoly:    JOOLA, počet stolov 9 

Loptičky:   Celuloidové, trojhviezdičkové, biele 

Prihlášky:   Prihlásiť sa je možné dvoma spôsobmi:  

1. registračný online formulár: 

2. emailom na stknitra08@gmail.com 

Skontrolujte si Vašu prihlášku medzi potvrdenými účastníkmi. 

                                     Posledný termín prihlásenia je 5.4. 2015 do 23:59 hod. 

Účastníci turnaja si musia priniesť vlastnú raketu, čistú športovú obuv a poťahy na 

dreve musia byť v súlade s platným zoznamom ITTF 

Občerstvenie: V štartovnom poplatku je pre každého zarátaná jedna porcia gulášu a malinovka. 

Počas turnaja bude otvorený bufet s možnosťou ďalšieho občerstvenia.  

O umiestnení v skupinách rozhodujú kritériá v tomto poradí:  

1, väčší počet získaných bodov (2 body – víťazstvo, 1 bod – prehra, 0 bodov skreč, W.O) 

2, lepší vzájomný zápas, pri rovnakom počte bodov dvoch hráčov 

3, väčší podiel setov zo vzájomných zápasov hráčov, ktorí majú rovnaký počet bodov 

4, väčší podiel loptičiek (skóre) zo vzájomných zápasov hráčov, ktorí majú rovnaký počet bodov 

5, žreb 

Ceny pre víťazov:     V každej kategórii: 1. miesto 30 €, 2. miesto 20 € a 3. miesto 10 €. 

                                 

V prípade otázok kontaktujte:  Roman Grigel 0903 713 246 

Štefan Haringa 0944 109145  

alebo na mail: stknitra08@gmail.com 

Tešíme sa na Vašu účasť, športu zdar a veľa úspechov !!! 
 

Poznámka: Organizátor si vyhradzuje právo zmeny hracieho systému v závislosti od počtu 

prihlásených hráčov. Turnaj nie je poistený. Fotky z turnaja budú umiestnené na facebookovej 

stránke Stolnotenisového klubu Nitra 08.  

mailto:stknitra08@gmail.com

