
P R O P O Z ÍC I E             
Kvalifikácia na MS v pingpongu 10.12.2017 

VŠEOBECNÉ USTANOVENIA: 

Usporiadateľ:       SPORT LOVERS s.r.o. 

Miesto:                  ŠKST ARÉNA BRATISLAVA, Stará Vajnorská 14 
Dátum:                  10.12.2017  

Vedenie turnaja:   Ľubomír Pištej – riaditeľ turnaja 

Prihlášky:  mailom na adresu pistej@pingpongshop.sk 

Vklady:               5 eur 
                           
 Technické ustanovenia 

1. Predpis : 
    Tento  turnaj sa hrá  na  stoloch Joola podľa pravidiel stolného tenisu a tohto rozpisu. 

2. Hrací systém : 
    
   Turnaj sa hrá na 2 víťazné sety z troch. Sety sa hrajú do 15-  teho víťazného bodu Finálový 
zápas sa hrá na 3 víťazné sety z piatich 

3. Kategórie : 
    Bez rozdielu veku a  pohlavia. Je umožnený štart žien spoločne s mužmi. 

4.  Časový rozpis : 
     Prezentácia 9:00-10:00 hod. 
     Žrebovanie  9.12.2017 o 19:00 
     Koniec prihlášok 9.12.2017 o 18:30 
     
5.  Rozhodcovia : Hráči si rozhodujú pri stoloch sami. 

6.  Usporiadateľ si vyhradzuje pravo akejkoľvek zmeny v organizácii turnaja. 

7.  Turnaje nie sú poistené, .hráči štartujú na vlastné riziko, nie je zabezpečovaná zdravotná    
     starostlivosť počas turnaja. 

8. Info k pingpongovému turnaju - rozdiely oproti stolnému tenisu 



      a/  rakety sú dodané od usporiadateľa pre všetkých rovnaké /modrý šmirgľový papier/     
           a hráči si nemusia zaobstarávať svoje vlastné rakety. 

     b/ po odohratí setu hráč ponechá raketu na tej strane stola, kde hral a druhý set hrá so     
         súperovou raketou. 

    c/ set sa hrá do 15- teho bodu a končí napr. 15/14 ,teda nemusí končiť o rozdiel 2 bodov 

   d/ double point- pri vlastnom podaní ,do 12-teho bodu v sete a raz za zápas si môže hráč    
      požiadať o  tzv. dvojitý bod za jednu víťaznú loptičku a to vtedy ak využije svoje podanie. 
     Príklad - hráč prehráva 10/12 a má servis. Oznámi protihráčovi, že ide hrať tzv.double    
     point,teda o 2 body pre seba. Ak nasledujúcu výmenu vyhrá, vyrovnal stav na 12/12 a má      
     ďalšie podanie. Ak výmenu o double point prehral, zmení sa stav na 10/13 a hráč má ešte     
     druhý servis. 

  e/ ďalšie informácie  budú poskytnuté v inštruktáži tesne pred turnajom. 

Víťaz súťaže v postupuje na MS v Londýne, ktoré sa budú konať v januári 2018 

             Tešíme sa na Vašu účasť 

                                                                                               
                                                                                               
   
                                                                                               Za  organizačný výbor 
                                                                                                   Ľubomír Pištej


