
Galči CUP 5. ročník 2023  
29. apríla 2023 v sobotu o 08.00 h. 

 

Srdečne Vás pozývamena 5-tý ročník 
Stolnotenisového turnaja GALČI CUP  - 
registrovaní hráči !!! 
 
3. aţ 8. liga SK (t.j. hráči nemôžu hrať vyššiu súťaž ako je prvá liga alebo 

extraliga za sezónu 2022/2023 )     
z druhej ligy môžu nastúpiť hráči s úspešnosťou pod 50 %  (bez výnimky !!! ) 
 
KEDY : 29. apríla 2023 v sobotu o 08.00 h. 
 
KDE: Športová hala, Dekana Dúbravického, 951 31 Močenok, Slovensko , 
(Hádzanárska Športová hala ) 
 
PREZENTÁCIA ÚČASTNÍKOV : 08:00 - 08:30 h 
 
ŢREBOVANIE : 8:30 - 8:45 h 
 
ZAČIATOK TURNAJA : 09:00 h 
 
PRIHLASOVANIE na turnaj vo formáte : Meno a priezvisko + KLUB + súťaž + 
úspešnosť % - napríklad:  (Martin Gálik, STO Močenok, 3. liga NR kraj, 60 % ).  
 
Prihlasovanie na tel. 0905 259 255 (Martin Gálik) alebo Whats app , alebo mail 
martin.galik189@gmail.com 
 

Poznámka: potvrdzujúca správa Vás prihlasuje až na turnaj (ak niekto nepríde 

prosíme, aby nás o tom informoval a dame vedieť ďalším záujemcom ) 
Prípadné meškanie hláste telefonicky na 0905 259 255. 
 
TECHNICKÉ USTANOVENIA : Skupiny po 6 hráčov (prví traja do hlavnej 
ceny , na štvrtom aţ šiestom mieste o útechu) 
 
PREDPIS : Hrá sa podľa pravidiel stolného tenisu a propozícií turnaja. 

mailto:martin.galik189@gmail.com


Usporiadateľ si vyhradzuje právo upraviť herný system turnaja vzhľadom na 
počet účastníkov. 
 
SÚŤAŢE 
• dvojhra  
• útecha–dvojhra 
 
SYSTÉM SÚŤAŢE 
• 1. fáza – skupinový systém ( na 3 víťazné sety z max. 5-ich) 
• 2. fáza – vyraďovací systém ( na 3 víťazné sety z max. 5-ich) 
 
Nepostupujúci zo skupiny hrajú o útechu K. O. systémom. 
 
 LIMIT: Maximálne 96 hráčov (16 skupín po 6 hráčov v skupine) 
 
LOPTIČKY : plastové JOOLA Flash 40+ * * * MADE IN CHINA 
 

STOLY: Butterfly, Stiga, Andro,  (hrásana 12 stich stoloch) 
 
ŠTARTOVNÉ : 10,- € + v tom občerstvenie (káva/ čaj + minerálka + párky a 
chlieb) 
 
NÁMIETKY: Podávajú sa v zmysle súboru predpisov 
 
CENY: Prví traja obdržia trofeje v hlavnej cene aj v úteche. 
 
OBČERSTVENIE: možnosť zakúpenia v bufete 
 
Hráči štartujú na vlastné náklady. 
 
Turna jnie je poistený. 
 
 
 
 LINK – Ako sa dostanem do športovej haly: 
 
www.google.com/maps/place/H%C3%A1dzan%C3%A1rsky+Klub+Junior+Mo%
C4%8Denok/@48.2327293,17.8565078,12z/data=!4m17!1m10!4m9!1m1!4e2!1
m6!1m2!1s0x476b6b1c80770c1b:0x6bf756ec96207de7!2zSMOhZHphbsOhcnNr
eSBLbHViIEp1bmlvciBNb8SNZW5vaywgRGVrYW5hIETDumJyYXZpY2vDqWhv
LCA5NTEgMzEgTW_EjWVub2ssIFNsb3ZlbnNrbw!2m2!1d17.9265475!2d48.232
7506!3m5!1s0x476b6b1c80770c1b:0x6bf756ec96207de7!8m2!3d48.2327506!4d
17.9265475!16s%2Fg%2F1tn0007g 


