
VESNA CUP 
Všeobecné ustanovenia 

Usporiadateľ: Stolnotenisový oddiel Močenok 
Miesto: Stolnotenisová hala Močenok, Sv. Gorazda 537/10, (staré kino, 
orlovňa) 
Dátum: 3. septembra 2022 o 9.00 hod. /sobota/ 
Riaditeľ turnaja: Martin Gálik 
Hlavný rozhodca: Peter Špik 
Zástupca hl. rozhodcu: Norbert Kondé 
Organizační pracovníci: 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 tel. 0905 259 255 (Martin Gálik) najneskôr do 
Piatka 2.9.2021 do 18.00 hod. 
Prezentácia: 
Prezentácia je do 8.30 hod. Prípadné meškanie hláste na číslo 0905 259 255. 
Ţrebovanie: Pred začiatkom turnaja od 8.30 do 8.45 hod. 
Začiatok turnaja: Zahájenie turnaja o 09.00 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 si vyhradzuje právo upraviť herný systém turnaja vzhľadom na 
počet účastníkov. (32 účastníkov) 
Súťaţe: Dvojhra, útecha 
Systém súťaţe: 1.kolo - skupinový systém 
2.kolo - vyraďovací systém K.O. Systém 
Nepostupujúci zo skupín hrajú útechu K.O systém. 
Zápasy sa hrajú na 3 vyhraté sety z 5. 
Po skončení / v priebehu turnaja sa hrajú štvorhry K.O. systém 
Loptičky: plastové - JOOLA flash 40+ made in CHINA(***) 
Stoly: , ButterflyOctet 25 mm zelené - hrá sa na štyroch stoloch. 
Štartovné: 7 €/turnaj ks 
Námietky: Podávajú sa v zmysle súboru predpisov. 
Ceny: Prví traja obdrţia trofeje, v cene útechy prví traja medaile. 
Občerstvenie: v cene v štartovnom + Buffet 
Turnaj nie je poistený. Riaditeľ turnaja : Martin Gálik 
Web stránka oddielu : https://stomocenok.webnode.sk/ 
Sponzor Turnaja: 
Reštaurácia a pizzéria Vesna Močenok, mob.: 0940 556 986, https://vesna-
ses3.webnode.sk 
Sponzori Klubu:nzori klubu 
Obec Močenok, https://mocenok.sk/ 
Reštaurácia a pizzéria Vesna Močenok, mob.: 0940 556 986, https://vesna-
ses3.webnode.sk 
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Ţelezo-obchod TÓTH Močenok, tel.: 037/651 14 11 , https://obchodtoth.sk/ 
REVY CAR Močenok, odťahová sluţba mob.: 0915 147 890 www.revycar.sk 
Eizen - kovošrot 
Decorgarden - https://dekorgarden.sk/index.php?id_lang=1 
DCmedia - reklama 
Ján Vereš - nákladná doprava - http://www.janveres.sk/ 
Thomass - nákladná doprava - https://tomasvrican.sk 
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