
Stolnotenisový turnaj neregistrovaných 

hráčov v dvojhrách  

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Organizátor: 
Elitní neregistrovaní stolnotenisoví hráči v spolupráci s STK Elastik Horné Orešany a OÚ Horné Orešany 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Termín a miesto: 
13. december 2014 (sobota) o 09:45, kultúrny dom v Horných Orešanoch 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Program turnaja: 
08:30 - 09:30 hod. - prezentácia hráčov 
09:30 - 09:45 hod. - rozlosovanie hráčov do skupín, otvorenie turnaja 
09:45 - 16:00 hod. - súťaž dvojhry v skupinách 
16:00 - 19.00 hod. - súťaž dvojhry - vyraďovacia fáza (pavúk) 
19:00 - 19:50 hod. - finále 
19:50 - 20:00 hod. - vyhodnotenie turnaja, odovzdávanie cien najlepším 
po 20:00 hod. - tlačová konferencia v bare 
  
Časový program je iba informatívny. Organizátor, v prípade časového sklzu alebo podľa počtu prihlásených, 
môže zmeniť systém turnaja.  
  
Ide o celodennú akciu, nie je dôvod sa niekam ponáhľať. Po vyhodnotení bude tlačová konferencia v bare, kde 
pri pivku a víne rozoberieme všetky možné teórie ... 
Samozrejme nielen na konci ale i počas turnaja je dovolené požívať alkoholické nápoje :-) 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Ceny: 

prví traja najlepší získajú poháre 

 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Systém turnaja: 

Malo by hrať podľa 3 - stupňového modelu: 

o 1. súboje v základných skupinách 

o 2. vyraďovacia fáza (pavúk) 

o 3. finále 

o Počet postupujúcich do vyraďovacej fázy bude závisieť od počtu prihlásených, viď nasledujúce možnosti -
 Variant_"A".pdf (48 postupujúcich),  Variant_"B".pdf (36 postupujúcich) alebo Variant "C".pdf (24 
postupujúcich). 

  
1. ZÁKLADNÉ SKUPINY:  

http://stolnotenisovyturnaj.eu/domains/1es65f4i19/my_files/variant_a.pdf
http://stolnotenisovyturnaj.eu/domains/1es65f4i19/my_files/variant_b.pdf
http://stolnotenisovyturnaj.eu/domains/1es65f4i19/my_files/variant_c.pdf


Hrá v šiestich základných skupinách na šiestich stoloch systémom každý s každým, na tri víťazné sety (v 
prípade ak počet prihlásených nepresiahne 54 hráčov). V prípade väčšieho počtu účastníkov sa bude hrať v 
základných skupinách na dva víťazné sety. Maximálny počet hráčov, ktorý sme schopní zvládnuť je 60. 
  

Podľa minuloročných výsledkov bude zopár hráčov nasadených - elitní neregistrovaní stolnotenisoví hráči (to 
akože my:-)) budú losovaní z prvého koša, moravskí borci z Petrova z druhého koša, ďaľší (podľa umiestnenia z 
jarnej "Betónovačky") z tretieho a štvrtého koša, ostatní prihlásení sa rozlosujú. 
  
Podľa počtu hráčov sa v skupine odohrá zápasov:  

o 6 hráčov v skupine - 15 zápasov (cca 2:00 hod. / na 2 sety - cca 3:00 hod. / na 3 sety) 

o 7 hráčov v skupine - 21 zápasov (cca 2:48 hod. / na 2 sety - cca 4:12 hod. / na 3 sety) 

o 8 hráčov v skupine - 28 zápasov (cca 3:44 hod. / na 2 sety - cca 5:36 hod. / na 3 sety) 

o 9 hráčov v skupine - 36 zápasov (cca 4:48 hod. / na 2 sety - cca 7:12 hod. / na 3 sety) 

o 10 hráčov v skupine - 45 zápasov (cca 6:00 hod. / na 2 sety) 

o 11 hráčov v skupine - 55 zápasov (cca 7:33 hod. / na 2 sety) 

o Trvanie zápasov v základných skupinách je za predpokladu, že priemerná dĺžka zápasu na dva víťazné 
sety trvá približne 8 minút, na tri víťazné sety 12 minút 

O víťazoch v základných skupinách rozhodú tieto kritéria: 

 1. najvyšší počet získaných bodov 

 2. najvyšší počet vyhratých setov 

 3. najmenší počet prehratých setov  

 4. vzájomné zápasy 

  
2. VYRAĎOVACIA FÁZA (PAVÚK): 
Ak sa odohrajú základné skupiny do 16:00, tak do vyraďovacej fázy postupujú prví ôsmi z každej skupiny - 
spolu 48 hráčov pôjde do pavúka (Variant_"A".pdf). V prípade, ak sa odohrajú základné skupiny do 17:00, 
tak postúpia prví šiesti z každej skupiny - spolu 36 hráčov pôjde do pavúka (Variant_"B".pdf). Ak sa základné 
skupiny odohrajú do 18:00, prípadne neskôr, tak postúpia iba prví štyria najlepší - spolu 24 hráčov pôjde do 
pavúka (Variant_"C".pdf). 
Hrá sa systémom K.O., na tri víťazné sety. V prípade väčšieho časového sklzu, sa prvé kolá odohrajú na dva 
víťazné sety 
  
MOŽNOSTI VYRAĎOVACÍCH FÁZ: 

o 1. Pavúk - Variant "A" - 48 postupujúcich hráčov odohrá spolu 42 zápasov, približný čas trvania zápasov 
- 1:28 pri hre na dva sety alebo 2:12 pri hre na 3 sety 

o 2. Pavúk - Variant "B" - 36 postupujúcich hráčov odohrá spolu 33 zápasov, približný čas trvania 

zápasov - 1:12 pri hre na dva sety alebo 1:48 pri hre na 3 sety 

o 3. Pavúk - Variant "C" - 24 postupujúcich hráčov odohrá spolu 21 zápasov, približný čas trvania zápasov 
- 0:56 pri hre na dva sety alebo 1:24 pri hre na 3 sety 

Zápasy vo vyraďovacej fáze sa odohrajú na šiestich stoloch, zápasy o finále sa budú hrať na troch stoloch 

3. FINÁLE:  
V prípade hrania variant "A", "B" alebo "C" vo vyraďovacej fáze vzídu traja finalisti, ktorí si to rozdajú 
systémom každý s každým na tri sety (Finale.pdf). 
O víťazovi vo finálovej skupine rozhodú tieto kritériá: 

o 1. najvyšší počet získaných bodov 

o 2. najvyšší počet vyhratých setov 

o 3. najmenší počet prehratých setov 

o 4. najvyšší počet vyhratých loptičiek 

o 5. najmenší počet prehratých loptičiek 

Finálová skupina sa odohrá samostatne na jednom stole. Približný čas trvania finálových zápasov - 50 min. 
Hrá sa na stoloch Butterfly, loptičkami Double Happines *** 
Finálové zápasy prebehnú za asistencie spičkových svetových rozhodcov.   
  
Systém bude vopred stanovený, nebude sa vôbec špekulovať a meniť niečo na poslednú chvíľu ... Dúfam, že 
som vás veľmi nezamotal :-)) 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

http://stolnotenisovyturnaj.eu/domains/1es65f4i19/my_files/variant_a.pdf
http://stolnotenisovyturnaj.eu/domains/1es65f4i19/my_files/variant_b.pdf
http://stolnotenisovyturnaj.eu/domains/1es65f4i19/my_files/variant_c.pdf
http://stolnotenisovyturnaj.eu/domains/1es65f4i19/my_files/finale.pdf


Prihlášky: 
Záväzné prihlášky na turnaj je možné posielať cez prihlasovací formulár, emailom 
(malisek.drahomir@gmail.com,) alebo telefonicky (0918 742 272). 
Záujemci sa musia vopred prihlásiť (cez online registráciu, emailom alebo telefonicky), nakoľko počet hráčov na 
turnaji je limitovaný. Vopred registovaní hráči sú povinní záväznú registráciu potvrdiť emailom 
najneskôr do 10.12.2014 do 24:00, inak je registrácia neplatná !!! Zároveň sa musia prihlásiť pri 
prezentácií v deň turnaja najneskôr do 9:30. Je možné sa prihlásiť aj na mieste, avšak iba za predpokladu, že 
nebude dostatočný počet prihlásených - 60 hráčov. Chceme predísť tomu, aby sa hráči neprihlasovali zbytočne 
a nakoniec neprídu. 
  
Turnaj je určený výhradne len pre neregistrovaných hráčov a neaktívnych hráčov, ktorí nie sú registrovaní viac, 
ako rok. Môžu sa prihlásiť hráči z Horných Orešian ako i hráči zo širokého okolia. Radi privítame 
garážových a pivničných majstrov, rôznych virtuózov a samozrejme aj ťažkých betonárov a tvrdých ofenzívnych 
pinpongistov.  
Hráčom s akoukoľvek registráciou, vrátane najnižších a žiackych súťaží, nebude umožnené hrať na turnaji !!! 
Súťažia spoločne muži, ženy a mládež. Detské kategórie nie sú. Budeme striktne dbať na dodržiavenie 
stanovených pravidiel !!! Ak príde k porušeniu týchto pravidiel, bude hráč diskvalifikovaný. 
Online registrácia - kliknite sem !!! 
Zoznam prihlásených hráčov na turnaj - kliknite sem !!! 
  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Štartové: 
pre účastníkov turnaja 4 € (v cene je občerstvenie - 1 x párky a 1 x pivo alebo 1 x nealko). 
  
Pre všetkých hráčov a priaznivcov stolného tenisu je pripravené občerstvenie a bufet. 
  
Tešíme sa na Vašu účasť !!! 

 

mailto:malisek.drahomir@gmail.com,
http://stolnotenisovyturnaj.eu/bet%C3%B3nova%C4%8Dka/registr%C3%A1cia-na-turnaj
http://stolnotenisovyturnaj.eu/bet%C3%B3nova%C4%8Dka/prihl%C3%A1sen%C3%AD-hr%C3%A1%C4%8Di

