
Oddíl stolního tenisu TJ SLAVOJ STOD 

 

za spoluúčasti města STOD 

 

 

pořádá 

 

 

 

18. 
 

   R O Č N Í K   T U R N A J E 
 

 

 

 
 

http://pingpong.stod.info 

 

dne 17. května 2014 v tělocvičně Slavoje STOD 

v Hradecké ulici  

 

 



Turnaj se koná dne 17.5.2014 od 9.00 hodin ve sportovní hale v areálu 

TJ SLAVOJ STOD v Hradecké ulici. 

 

Prezentace u hlavního rozhodčího turnaje do 8,45 hodin v den turnaje. 

 

Startovné na všechny soutěže  -  150,- Kč 

SOUTĚŽE: 

dvouhra - systém  dvoustupňový - 1. stupeň - skupinový (první dva postupují 

do 2. stupně) 

   - 2. stupeň - vylučovací 

kolo útěchy - systém vylučovací na jednu porážku 

čtyřhra - systém vylučovací na jednu porážku 

dvouhra mužů okresních přeborů - systém vylučovací na dvě porážky 

(určeno pouze pro hráče Plzeňské 

oblasti, kteří nejsou na nasazovacím 

žebříčku oblasti a republiky za sezónu 

2012 - 2013 a zároveň nehrají ani 

v zahraničí, o právu startu rozhodne 

hlavní rozhodčí) 

Všechny soutěže se hrají na 3 vítězné sady z pěti. 

Úhrada nákladů: každý hráč startuje na vlastní náklady, respektive 

na náklady vlastního oddílu 

Celý turnaj se hraje na 12 stolech. 

Další informace je možno získat i na http://pingpong.stod.info 

http://www.pingpong.stod.info/


Po ukončení a vyhlášení vítězů turnaje se budou konat 

pro hráče již tradiční bezplatné 

 

 
 

Nejlepší hráči budou odměněni hodnotnými cenami. 
 

Možnost zajištění ubytování v areálu stadionu TJ Slavoj Stod. Vzhledem 

k omezenému počtu lůžek se doporučuje zajistit si rezervaci předem. 

Možnost přespání je i v tělocvičně ve vlastních spacích pytlích. 

Po celou dobu trvání akce je zajištěno občerstvení. 

Závazné přihlášky zasílejte tak, aby došly nejpozději do 16. 5. 2014 
na adresu hlavního rozhodčího turnaje: 

  Ing. Petr Šleis 

  28. října 415 

  333 01 STOD 

  tel. 725 502 890 

  e-mail: sleis@dkv.cd.cz  

   pingpong@stod.info 

Losování skupin dvouhry hlavní soutěže bude provedeno na základě došlých 

přihlášek v klubovně TJ Slavoj STOD v Hradecké ulici dne 16. 5. 2014 od 

19.00hod.  

Rozlosování ostatních kategorií turnaje bude provedeno v průběhu turnaje 

na základě přihlášek podaných při prezentaci dne 17. 5. 2014. 



Závazná přihláška: 

 

Oddíl: .......................................................................... 

 

 

Přihlašujeme následující hráče (uveďte jmenovitě a doplňte umístění na žebříčku): 

 

 

 

..........................................................  .................. 

 

..........................................................  .................. 

 

..........................................................  .................. 

 

..........................................................  .................. 

 

..........................................................  .................. 

 

..........................................................  .................. 

 

..........................................................  .................. 

 

..........................................................  .................. 

 

..........................................................  .................. 

 

..........................................................  .................. 

 

..........................................................  .................. 

 

 

Počet míst požadovaného ubytování: ............................... 

 

 

                                                                                                                         

                                                                          podpis a razítko oddílu 



Přehled vítězů uplynulých ročníků: 
17. ročník jednotlivci Hosse Ulli 

 čtyřhra Mareš Daniel – Havlíček Marcel 

 útěcha Kuchař Jan 

 okres Hofman Petr 

16. ročník jednotlivci Kaštánek Petr 

 čtyřhra Mareš Daniel – Hosse Ulli 

 útěcha Šlehofer Stanislav ml. 

 okres Auterský Václav 

15. ročník jednotlivci Vávra Michal 

 čtyřhra Vávra Michal - Hosse Ulli 

 útěcha Abraham Martin 

 okres Pech Jan 

14. ročník jednotlivci Hosse Ulli 

 čtyřhra mix Gallerachová Nikola - Drozda Radek 

 útěcha Kubát Jan 

 okres Houfek Jaroslav 

13. ročník jednotlivci Vávra Michal 

 čtyřhra Vávra Michal - Hosse Ulli 

 útěcha Abraham Martin 

12. ročník jednotlivci Čížek Jiří 

 čtyřhra Červenka František - Hosse Ulli 

 útěcha Klier Jakub 

11. ročník jednotlivci Drozda Radek 

 čtyřhra Červenka František - Aschenbrenner Bim 

 útěcha Vycudilík Jan 

10. ročník jednotlivci Hosse Ulli 

 čtyřhra Hosse Ulli - Drozda Radek 

 útěcha Houfek Jaroslav 

9. ročník jednotlivci Hosse Ulli 

 čtyřhra Hosse Ulli - Horák Libor 

 útěcha Soukup Zdeněk 

8. ročník jednotlivci Husník Petr 

 čtyřhra Husník Petr - Drozda Radek 

 útěcha Kovanda Jiří 

7. ročník jednotlivci Husník Petr 

 čtyřhra Husník Petr - Hosse Ulli 

 útěcha Abraham Martin 

6. ročník jednotlivci Havlíček Marcel 

 čtyřhra Havlíček Marcel - Havlíček Daniel 

 útěcha Vohradský Jiří 

5. ročník jednotlivci Havlíček Marcel 

 čtyřhra Havlíček Marcel - Chodounský Martin 

 útěcha Abraham Martin 



4. ročník jednotlivci Husník Petr 

 čtyřhra Heidler Milan - Plaček Jaroslav 

3. ročník jednotlivci Červený Tomáš 

 čtyřhra Malý Karel st. - Plaček Jaroslav 

2. ročník jednotlivci Drozda Radek 

 čtyřhra Drozda Radek - Mašek Petr 

1. ročník jednotlivci Mašek Petr 

 čtyřhra Havlíček Daniel - Havlíček Marcel 

 

   

   

   

  


