
 

 

 

 

 

                      

 

                     

 

Stolnotenisový klub Nitra 08 

v spolupráci: 

Okresný stolnotenisový zväz Nitra, SOŠ potravinárska, Cabajská 6, Nitra, VÚC Nitra, 

mesto Nitra                                     

Vás pozývajú na 3. ročník 

MEMORIÁLU MIROSLAVA ŽIAKA 

(Nitra - 4. až 9.liga) 

Dátum: 14. 5. 2015 (sobota) o 10:00 hod. (Registrácia a rozohranie sa účastníkov od 9:00 hod.) 

 

Miesto: telocvičňa SOŠ potravinárskej, Cabajská 6, Nitra – Čermáň 

 

Štartovné:                   6 € 

 

Hlavný organizátor: Stolnotenisový klub Nitra 08,  Okresný stolnotenisový zväz Nitra, SOŠ 

potravinárska, Cabajská 6, Nitra, VÚC Nitra, mesto Nitra, (garanti: Martin 

Velčický – predseda OSTZ NITRA,  Štefan Haringa licencovaný rozhodca) 

 

Právo štartu:  Turnaja sa môžu zúčastniť len hráči ktorí sú najvyššie na súpiske v základe 

mužstva hrajúceho 4. ligu + domáci hráči. Ostatní hráči na súpiske ako aj hráči 

nižších líg hrajú bez obmedzenia. Hráči môžu byť z ktoréhokoľvek mužstva z 

celej Slovenskej republiky. Pri nasadzovaní sa bude vychádzať z výsledkov na 

stránke pinec.info 

Organizácia:             A, V prvej základnej časti hrajú hráči v základných skupinách na dva alebo tri 

víťazné sety (podľa počtu účastníkov).  



B, V druhej vyraďovacej časti sa bude hrať hlavný pavúk a pavúk útechy 

C, Hrá sa na 5 stoloch (zn. JOOLA a STIGA) s plastovými loptičkami*** 

D, Na prvých miestach v skupinách budú hráči nasadzovaní podľa rebríčkového 

postavenia. Ostatní hráči budú dolosovaní s podmienkou, že v skupine ak to 

umožní počet účastníkov sa nesmú stretnúť hráči z rovnakého oddielu. Rovnako 

v prvom kole pavúka sa nesmú stretnúť hráči z rovnakého oddielu, pokiaľ to 

dovolí hrací systém. 

E, V cene štartovného je veľká domáca klobása, minerálka a napolitánka (chlieb 

s masťou, 2 min. od telocvične možnosť ďalšieho občerstvenia v Pulse) 

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 a viacerých účastníkov 

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 

Časový harmonogram:  

 Od 9:00 hod. do 9:40 hod. bude prebiehať registrácia a zároveň rozohranie sa 

potvrdených účastníkov. Od 9:40 do 10:00 losovanie skupín. 

 O 10:00 prebehne slávnostné  otvorenie a po príhovore sa začína hrať na 

všetkých stoloch 

 

 

Prihlasovanie:  

A, Prihlásiť sa je možné dvoma spôsobmi:  

1, registračný online formulár: 3.strana 

2, emailom na stknitra08@gmail.com 

Skontrolujte si Vašu prihlášku medzi potvrdenými účastníkmi tu: 3.strana 

                                   Výsledky turnaja nájdete  tu: www.stknitra08.wz.cz 

C, Posledný termín prihlásenia je 13.5. 2016 do 22:00 hod. 

E, Účastníci turnaja si musia priniesť vlastnú raketu, čistú športovú obuv 

a poťahy na dreve musia byť v súlade s platným zoznamom ITTF 

 

 

 

V prípade otázok kontaktujte: Mgr. Štefan Haringa 0944 109 145 

alebo na mail: stknitra08@gmail.com 

Ceny pre víťazov:    V hlavnom pavúku: 1. miesto 30 €, pohár, medaila a diplom, 2. miesto 20 €, 

medaila a diplom, 3. miesto 10 €, medaila a diplom. V pavúku útechy: pohár a medaily a diplomy. 
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Prihlasovací online formulár: (skopíruj link do internetového prehliadača) 

 

https://docs.google.com/forms/d/1VAPAJpE-o-

nycEZp90zIYFOC5aOH0Kmx9GVN3C8Njrg/viewform?usp=send_form 

 

Tabuľka prihlásených: (skopíruj link do internetového prehliadača) 

 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1KVwWm_zcSkv8FFTWMMPaVjzKpqt0e3E5-

9xN0Utr7C4/edit?usp=sharing 

 

 

Tešíme sa na Vašu účasť, športu zdar a veľa úspechov !!! 
Pozn. Organizátor si vyhradzuje právo zmeny hracieho systému v závislosti od počtu 

prihlásených hráčov. Turnaj nie je poistený. 

Cestu k nám si môžete pozrieť na http://www.stknitra08.wz.cz/kde-sme....html 

Ak to čas dovolí, tak po základných skupinách si zahráme súťaž štvorhier v pavúku 
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