
37.ročník - VÁNOČNÍ  TURNAJ VE STOLNÍM TENISE  
 
Vážení sportovní kolegové, 
tak jako obvykle dle dlouholeté tradice uspořádám výše uvedený turnaj a který také 
organizačně zajistím.Je to tradiční přátelské setkávání vyznavačů pingpongového 
míčku - hráčů všech tříd hrajících neregistrovanou pinpongovou  soutěž v okrese 
Liberec,kdy se nehraje o mistrovské body, kdy netečou nervy tak jako v soutěžních 
zápasech, zkrátka kdy si zahrajeme jen pro radost a dobrý pocit ze sportu,který 
máme všichni rádi.  
 Vy , kteří se ho pravidelně zúčastňujete však i víte,že každý účastník turnaje získá 
nějakou věcnou cenou – viz část věcné ceny a já ještě přidám navíc další ceny pro 
šest nejúspěšnějších.Každý se tak bude moci doma získanou cenou pochlubit a 
určitě bude i od své polovičky pochválen, což dozajista přispěje k příjemné rodinné 
pohodě a o to snazší to budeme mít příště doma při uvolňování na pravidelné 
soutěžní zápasy v nadcházejícím roce. 
 
                                                                                             Karel Boháč 
Propozice : 
 
Datum turnaje :   26.12.2019  /druhý svátek vánoční/   
Místo turnaje   :   Home Credit Aréna /herna stolního tenisu/  
Časové údaje  :    7 30 – 7 50  prezence,trénink  
                              /PROSÍM O DOCHVILNOST,aby byl dodržen časový plán/ 
                              7 55 hodin  losování do základních skupin 
                              8 00 hodin  zahájení turnaje  
                              /předpokládám ukončení do 12 00 hodin /                                                                        
Hrací sytém    :    dle počtu účastníků    
                              /nejdříve po rozlosování zápasy o pořadí ve skupinách a poté 
                               bude turnaj pokračovat hracím systémem,kdy každý hráč 
                               bude dále hrát o konečné pořadí až do konce turnaje   
                               - zaručuji každému účastníku sehrání minimálně 5-6 utkání / 
Účastníci        :    hráči z dlouhodobé soutěže neregistrovaných  z I. – III.třídy 
                             okresu Liberec 
Startovné        :   20 Kč  /na další ceny pro nejlepší/ 
Přihlášky        :   na místě v den utkání – viz časové údaje   
Poznámky      :  - aktivní účastníci turnaje či jejich divácký doprovod musí mít  
                             sportovní obuv na přezutí 
                           - občerstvení nezajišťujeme;každý se musí o sebe postarat sám 
VĚCNÉ  CENY :   
Jak jsem uvedl,každý účastník turnaje získá věcnou cenu a navíc  ještě šest 
nejlepších ode mne další cenu.Proto, aby si odnesli z turnaje cenu skutečně 
všichni je nutné,aby  k a ž d ý  aktivní účastník turnaje přinesl nějakou věcnou 
cenu a tu hned při prezenci odevzdal pořadatelům. 
Po skončení turnaje při vyhlášení výsledků si ze všech takto shromážděných 
cen , podle dosaženého pořadí , bude vybírat postupně každý účastník a cenu 
tak skutečně získá. 
 
 
 
                   TĚŠÍM  SE  NA  VAŠI  ÚČAST  A  SETKÁNÍ  S  VÁMI 


