
Českomoravský klub veteránů ve stolním tenisu                   

pořádá 19. mezistátní utkání 

 ČMKV vs. SKVST 
 

 

 

             

 

A. Všeobecná ustanovení: 
1. Pořadatel:  TJ Hluk ve spolupráci s ČMKV a SKVST 
2. Datum konání:    sobota 11. června 2022  
3. Místo konání: Sportovní areál, Boršická 1313, Hluk 
4. Vedení turnaje: Hlavní pořadatel:   Karel Bojko 
                                  Řízení mezistátního utkání:   Dušan Molitoris a Jaroslav Kučera  
5. Prezentace: v den turnaje do 11:15 hod. 
6. Ubytování: zajištěno a rezervováno přímo v areálu herny. Nominovaní hráči ČMKV rezervují 

ubytování přes Dušana Molitorise, za hráče SKVST rezervaci provádí organizační 
pracovník SKVST, který též informuje Dušana Molitorise. 

7. Informace: Dušan Molitoris,  molitoris.dusan@seznam.cz,  +420 723 225 095 
8. Občerstvení: Bude zajištěno po celou dobu utkání v místní restauraci. 
 
B. Technická ustanovení: 
9. Předpis: Hraje se podle pravidel ST, Stanov a HŘ ČMKV a ustanovení tohoto rozpisu. 
10. Kategorie: Hraje se v 9 kategoriích (7 kategorií mužů a 2 kategorie žen). 
                                             M40+, M50+, M60+, M65+, M70+, M75+, M80+, W40+, W55+ 
11. Časový plán: začátek mezistátní utkání je v 11:30 hodin. 
12. Systém soutěží:   V každé kategorii budou hrát na každé straně 4 hráči systémem každý s každým 

a na závěr se bude hrát jedna čtyřhra (vše na 3 vítězné sety). Celkem se jedná o 17 
zápasů. Každá kategorie obdrží po vítězství 1 bod. 

13. Míčky: Hraje se s plastovými míčky STAG, kterými se bude hrát na MEV 2022 v Rimini. 
14. Potahy: S povinnou černou a výběrem mezi barvami červená, modrá, zelená, růžová nebo 

fialová, výhradně se schválením v platném seznamu ITTF. 
15. Zdravotní stav:  Každý účastník startuje na vlastní riziko, s vědomím svého dobrého zdravotního 

stavu. 
16. Stoly:                Pro turnaj připraví pořadatel 18 stolů v hlavní sportovní hale. Každá kategorie hraje 

po celé mezistátní utkání na 2 stolech. 
17. Vyhlášení:        Po skončení utkání v salonku v restauraci, poté odjezd busem do sklípku v blízkém 

okolí, spojené s pohoštěním. Počty zúčastněných tohoto závěrečného posezení 
prosím nahlaste stejným způsobem, jakým provádíte rezervaci ubytování. 

 
                                                Pořadatelé, ČMKV a SKVST se na zúčastněné a nominované velmi těší.  
 
 Předseda ČMKV                     Organizační pracovník                     Předseda SKVST 
                                  Ing. Jiří Juřena                                 Tomáš Danaj                Ing. Milan Zadubenec   

                       +420 736 651 784 
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