
Srdečne Vás pozývame  

na PRVÝ ročník Stolnotenisového turnaja  
ORLOVŇA  

- registrovaní hráči 

  memoriál Imricha Bleha -2. liga až 4. liga (nad 
50% úspešnosť) 

  memoriál Karola Malíka -4. liga (pod 50% 
úspešnosť) až 8. liga  

 

-4. liga (pod 50% úspešnosť) až 8. liga  (t.j. hráči nemôžu hrať (rozohrať) 

vyššiu súťaž ako je tretia a vyššie za sezónu 2022/2023  a 4. liga nad 50% 
úspešnosť) 

KEDY : 7. januára 2023 v sobotu. 
KDE : Močenok, SV. Gorazda 537/10 , (Staré kino, 
Orlovňa) 
PREZENTÁCIA ÚČASTNÍKOV : 8:00 - 8:30 h 
ŽREBOVANIE : 8:30 - 8:45 h 

ZAČIATOK TURNAJA : 09:00 h 
 

-2. liga až 4. liga (nad 50% úspešnosť) (t.j. hráči nemôžu hrať (rozohrať) 

vyššiu súťaž ako je prvá liga alebo extraliga za sezónu 2022/2023 a  4. liga (pod 
50% úspešnosť) až 8. liga) 

KEDY : 7. januára 2023 v sobotu. 
KDE : Močenok, SV. Gorazda 537/10 , (Staré kino, 
Orlovňa) 
PREZENTÁCIA ÚČASTNÍKOV : 14:30 - 15:00 h 

ŽREBOVANIE : 15:00 - 15:15 h 

ZAČIATOK TURNAJA : 15:30 h 
 
 
 
 
 



TECHNICKÉ USTANOVENIA 
PREDPIS 
Hrá sa podľa pravidiel stolného tenisu a propozícií turnaja. 
Usporiadateľ si vyhradzuje právo upraviť herný systém turnaja vzhľadom na 
počet účastníkov. 
SÚŤAŽE 
• dvojhra 
• štvorhra k.o. systém  
 
SYSTÉM SÚŤAŽE 
• 1. fáza - skupinový systém 
• 2. fáza - vyraďovací systém 
• Zápasy sa hrajú na 3 vyhraté sety (z max. 5-ich) LIMIT: Maximálne 24 hráčov 
(v každom turnaji) 
 
LOPTIČKY: plastové NITTAKU 40+ * * * MADE IN JAPAN 
 
STOLY: Butterfly octet 25mm, zelené (hrá sa na 4-roch stoloch) 
ŠTARTOVNÉ: 7,- € 
 
NÁMIETKY: Podávajú sa v zmysle súboru predpisov 
 
CENY: Prví traja obdržia trofeje, vo štvorhrách prví traja medaile 
 
OBČERSTVENIE: možnosť zakúpenia v bufete 
 
Hráči štartujú na vlastné náklady. 
Turnaj nie je poistený. 
 

Prihlasovanie na turnaje: 
 
tel . : (sms alebo whatsapp) 0905 259 255 - Martin Gálik 
 
e-mail - martin.galik189@gmail.com 
 
facebook - Martin Galci 
 
v správe uviesť - Meno a priezvisko , klub, súťaž - ligu a kraj  - úspešnosť sezóna 
2022/2023 
 
Prípadné meškanie hláste telefonicky na 0905 259 255. - Martin Gálik  
 

mailto:martin.galik189@gmail.com

