
 

ORLOVŇA (Memoriál- IMRICHA BLEHA) 

“NULTÝ” Ročník /3.- 6. liga/ 
 

Všeobecné ustanovenia 
Usporiadateľ: Stolnotenisový oddiel Močenok 
 

Miesto: Stolnotenisová hala Močenok, Sv. Gorazda 537/10, (staré kino, orlovňa) 
 

Dátum: 04.09.2021od 9.00 hod. /sobota/  
 

Riaditeľstvo 
Riaditeľ turnaja:  Martin Gálik 
Hlavný rozhodca: Peter Špik 

Zástupca hl. rozhodcu: Norbert Kondé 
Organizačnípracovníci: Martin Lenčéš 

 
Prihlášky: Základnou podmienkou je, ţe turnaja sa môţu zúčastniť len registrovaní hráči, ktorí 

sa nachádzajú najvyššie v základe družstva v 3.lige/SR/. Títo hráči nemôţu mať odohraté 
zápasy aj vo vyšších ligách. 

Prihlášky je potrebné zaslať na mail: martin.galik189@gmail.com alebo sms na tel.0905 259 255 
(Martin Gálik) najneskôr do Piatka 03.09.2021 do 18.00 hod.  

 
Prezentácia:  

Prezentácia je do 9.30 hod. Prípadné meškanie hláste na číslo 0905 259 255. 
Ţrebovanie: Pred začiatkomturnaja od 9.30 do 9.45 hod.  

Začiatok turnaja: Zahájenie turnaja o 10.00 hod 
Náklady: Hráči štartujú na svoje náklady alebo svojich oddielov/klubov 

Informácie: Bc. Martin Gálik – 0905 259 255  
 

Technické ustanovenia 
Predpis: Hrá sa podľa pravidiel stolného tenisu a týchto propozícií. Usporiadateľ sivyhradzuje 
právo upraviť herný system turnaja vzhľadom na počet účastníkov. (32 účastníkov) 

Súťaţe: Dvojhra, útecha 
Systémsúťaţe: 1.kolo – skupinový systém 

2.kolo – vyraďovací systém 
Nepostupujúci zo skupín hrajú útechu K.O systém.  

Zápasy sa hrajú na 3 vyhraté sety z 5.  
Loptičky: plastové–JOOLA flash 40+ made in CHINA()  

Stoly:STIGA Expert Roller 25 mm Modré–hrá sa na dvoch stoloch 

Štartovné: 6 €/turnaj ks 

Námietky: Podávajú sa v zmysle súboru predpisov.  
Ceny: Prví traja obdrţia trofeje, v cene útechy prví traja medaile.   

Občerstvenie: v cene štartovného + v okolí moţnosť zakúpenia si (bagetéria , pizzeria). 
 

Turnaj nie je poistený.      Riaditeľ turnaja : Martin Gálik 
Web stránka oddielu :https://stomocenok.webnode.sk/ 

Sponzor Turnaja: Realizované s finančnou podporou Nitrianskeho samosprávneho kraja 

Sponzory klubu:  

ObecMočenok, https://mocenok.sk/ 
Reštaurácia a pizzéria Vesna Močenok, mob.: 0940 556 986, http://vesna-ses3.webnode.sk 

Ţelezoobchod TÓTH Močenok, tel.: 037/651 14 11 ,https://obchodtoth.sk/ 

 REVY CARMočenok, odťahovásluţba mob.: 0915 147 890 www.revycar.sk 
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Hromadnépodujatia 

Upozornenie 

Ak vyhláška č.241 neustanovuje inak, všetkým fyzickým osobám, fyzickým osobám – 
podnikateľom a právnickým osobám sa zakazuje usporadúvať hromadné podujatia v 
územných obvodov okresov 3. stupňa ohrozenia COVID AUTOMAT-u. 

Povolené kapacity pri hromadných podujatiach 

Kapacity pri hromadných podujatiach sú stanovené podľa režimu, v akom sa jednotlivé 
podujatie organizuje a podľa zaradenia okresu v rámci COVID Automatu. 

Režim môže byť: 

 Základ – povolený vstup všetkým osobám bez kontroly. (Maximálne 100 osôb.) 
 

Okres ŠAĽA od 30.8.2021 do 5.9.2021 STUPEŇ MONITORING. 

https://korona.gov.sk/wp-content/uploads/2021/08/vyhlaska_241.pdf

