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ZPRÁVY Z KLUBU
1. TURNAJ V HAVÍŘOVĚ
První turnaj 41. sezóny, ve které oslavíme i 40. výročí založení našeho Klubu
(24.4.1982), se konal v Havířově. V tomto moravskoslezském městě se konal náš turnaj již
po šestadvacáté, ale tentokrát do něj přijela rekordní návštěva - 199 hráček a hráčů (37
+ 162)! O dva hráče tak byl překonán dosavadní rekord z roku 2008. Hrálo se na 24 stolech
a turnaj byl ukončen ve 20:30.
kategorie
W40
W50
W60
W70
W80
M40
M50
M60
M65
M70
M75
M80
M85

počet
hráčů
3
13
11
5
5
17
30
17
23
33
23
13
6

1.místo

2.místo

3.místo

MF

Veiglová
Brůčková
Smištíková
Maršíková J.
Spěváčková
Macela
Sagáčik
Vrtal
Láni T.(SVK)
Just
Matějíček
Jaško (SVK)
Mikula

Janoušková
Fojtíková
Klišová
Solařová
Potůčková
Machalík (SVK)
Jašek
Coufal
Studecký
Pořízek
Hrnčiřík
Holoda (SVK)
Stania

Mezerová
Dusilová, Teglová
3)Szellová, 4)Gillányiová (SVK)
3)Adamová, 4)Borecká
3)Švecová, 4)Štanclová
Gráf, Ján (SVK)
3)Kočvara M., 4)Berger
Kepl, Stuchlý
3)Gallus (SVK) , 4) Polák
Rakovický, Valenta
3)Valárik (SVK), 4)Malčák
3)Vlk, 4)Bauer
3)Orlík, 4)Šmarda

Marčeková (SVK)
Matoušková
Kuba M.
Mergenthal
Müller
Palmi
Novotný E.
Staňa
Sejpka
-

Turnaj v Havířově byl ve znamení návratů a ten nejdůležitější byl návrat z časů
kovidu takřka k normálu. Mimo roušek při pohybu v areálu nebylo již od účastníků
vyžadováno dodržování žádných další epidemiologických pravidel! Byl to také návrat
k vysokým počtům účastníků turnaje. Tento start do sezóny nám tak dává naději koukat
se do této sezóny s optimismem a všichni doufáme, že po dvou letech by mohl být
odehrán plný počet turnajů a jako bonusy jsou pak ještě připraveny utkání ČMKV vs.
SKVST a MEV v Rimini.
Na hráčské úrovni byl asi nejvýraznějším návratem start Miloše Matějíčka v M75,
který se po kovidové pauze vrátil vítězně a zaznamenal již své 96 vítězství na našich
turnajích. Má tak suverénně nejvíc vítězství ze všech aktivních hráčů a míří nezadržitelně
k metě 100 vítězných turnajů, kterou zatím zdolaly pouze dvě legendy našeho Klubu
Lumír Ruzha (170) a Zdeněk Lhotka (135). Dalšími vítěznými návraty bylo hned několik
vítězství po delší době, největší pauzu mezi vítězstvími měl Tibor Láni ze Slovenska, který
na výhru čekal 7 let, Dana Smištíková vyhrála po šesti letech a Silva Spěváčková po 4 a
poprvé v kategorii W80. Na naše turnaje se po nemoci vrátil i člen VV ČMKV Jarda Kučera.
Ale nejenom návraty nabídl havířovský turnaj bylo tu k vidění i pár pokračování
sérií. Nejdelší je pochopitelně ta slovenská v kategorii M80 kde se do finále jako již
tradičně probojovali Slováci hned dva, tentokrát vyhrál Jozef Jaško před Julem Holodou.
Nejdelší individuální vítěznou sérii tak momentálně drží se čtyřmi výhrami Oldřich Vrtal
v M60 a František Just v M70. Tři vítězství v řadě má Štefan Sagáčik v M50 a dvě pak Petr
Macela v M40.
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V šatně se našla sportovní souprava šedé barvy, s oblečením a doplňky. Pro
informace o ztracených věcech prosím kontaktujte ředitele turnaje Tomáše Danaje na
telefonu: +420 736 651 784.
2. MEV 2022 RIMINI
Pro nahlášení deblového partnera, prosím kontaktujte Tomáše Danaje na telefonním
čísle +420 736 651 784, případně emailem tomasdanaj@atlas.cz. Pokud to bude možné,
vybrané deblové dvojice dáme dohromady co nejdříve, případně poskytneme rady, jak
vše správně udělat. Do půlky května informujte o spoluhráči pro debla. Jinak by byla
velká škoda čtyřhru nehrát, v tom lepším případě čekat až na místě, koho Vám náhodný
los přidělí z posledních volných hráčů.

3.UTKÁNÍ ČMKV vs. SKVST
Na přelomu března a dubna budou osloveni vybraní hráči a hráčky reprezentující
ČMKV na červnovém mezistátním utkání konaného ve Valticích. Na schůzi VV v Havířově
byly odsouhlaseny a dohodnuty pravidla pro výběr hráčů a hráček. Na výběr u hráčů a
hráček budou použity 4 nejlepší umístění z posledních 8 turnajů (od Tišnova zpět).
Reprezentující hráč musí být členem ČMKV. Pokud do konce měsíce dubna nepotvrdí
účast, automaticky jsou oslovováni další hráčky a hráči v pořadí. Bližší informace týkající
se mezistátního utkání ČMKV vs. SKVST budou prezentovány na následujících turnajích
(počet kategorií, systém soutěží,začátek utkání, míčky, atd.). Všichni se moc těšíme na 19.
mezistátní utkání ČMKV vs. SKVST dne 11. června 2022 ve Valticích.
4.ČLENSKÉ PŘÍSPĚVKY
Na základě rozhodnutí VV ČMKV bude na turnaji v Tišnově důsledně kontrolováno
členství v ČMKV. Každý člen musí mít zaplaceny členské příspěvky a to nejpozději 10 dnů
před konaným turnajem – což je v tomto případě 9.3.2022. Pokud nebude mít zaplaceno
po tomto termínu nebude považován za člena a musí zaplatit vklad do turnaje jako nečlen
a to ve výši 200Kč.
Nejlepší cestou pro zaplacení ČP (ve výši 150Kč) je bankovním převodem na č.ú :
2201574907/2010 + do poznámky k převodu prosím uveďte jméno za koho ČP platíte.
Případně uveďte váš variabilní symbol. V případě dotazů ohledně ČP se prosím obracejte
na Evu Švecovou, email: eva.pinec@seznam.cz, mobil: 607 266 105.

Aleš W. Ruzha a Tomáš Danaj
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Vážení sportovní přátelé, příznivci stolního tenisu a samozřejmě nejlepší nakonec – milí
„veteráni“ stolního tenisu,
s potěšením a téměř s pohnutím jsem vás uvítal na prvním letošním turnaji v Havířově.
Mohu konstatovat, že se plní moje prohlášení, že veteránský stolní tenis přežije vše, o
čemž svědčí, mimo jiné, i velmi solidní účast 199 hráčů všech kategorií. Jsem přesvědčen,
že tento trend bude nadále pokračovat a že odehrajeme všechny letošní plánované
turnaje. Je to nutné a potřebné, protože se musíme aktivně podílet na připomenutí si 40.
výročí vzniku našeho ČMKV a jeho turnajů a rovněž se odpovědně připravit na blížící se
utkání ČR – SR, kam budou nominovaní pouze ti hráči, kteří jsou aktivními členy ČMKV.
Dovolte mi se zmínit jenom o jednom postřehu z havířovského turnaje – po roční
přestávce zaviněné zraněním se vrátil v plné formě Miloš Matějíček z Jeseníku a vyhrál
v kategorii M75 první letošní turnaj. Nedá mi to ale, abych se nezmínil ještě o jedné
skutečnosti, že vedle tradičních účastníků ze Slovenska se objevily nové tváře zejména
v ženských kategoriích, což přispělo ke zvýšení konkurence a oživení turnajů. Negativním
faktem je ale skutečnost, že v kategorii W40 byly pouze 3 účastnice.
Nicméně se těším na další setkání na turnaji v Tišnově, který se uskuteční v sobotu
19.3.2022.
Jiří Juřena
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Velká cena Českomoravského klubu veteránů
Turnaj veteránů ve stolním tenisu číslo 330/41 ročník

TIŠNOV
A. Všeobecná ustanovení:
1. Pořadatel:
TTC Koral Tišnov ve spolupráci s ČMKV
2. Datum konání: Sobota 19. března 2022
3. Místo konání: Sportovní hala SSK Tišnov, Drbalova 174
4. Vedení turnaje: Ředitel:
Tomáš Danaj 736 651 784
Hlavní pořadatel: Rostislav Černoch
Řízení turnaje:
ostatních 13 skupinářů
Zdravotnice:
Světluška Borecká
5. Přihlášky:
osobně, na místě konání turnaje, nejpozději 10 minut před zahájením příslušné kategorie.
6. Ubytování:
Pouze informace – Rostislav Černoch 602 540 266, ttc.koral.tisnov@seznam.cz
Doporučujeme uvedené možnosti: Penzion Červený mlýn – 549 410 451, Penzion Pluto
737 533 584, Penzion Tišnovská Rychta – 515 532 505, Automotoklub – 739 735 702
7. Informace:
Dušan Molitoris, molitoris.dusan@seznam.cz, 723 225 095
8. Vklady:
M40, M50, W40
120,- Kč
Členové
M60, W50
110,- Kč
ČMKV
M65, M70, M75, M80, M85, W60, W70, W80
100,- Kč
Češi a Slováci
200,- Kč
Nečlenové
ČMKV
zahraniční
270,- Kč
9. Občerstvení:

Bude zajištěno v místě konání turnaje.

B. Technická ustanovení:
10. Předpis:
Hraje se podle pravidel ST, Stanov a HŘ ČMKV a ustanovení tohoto rozpisu.
11. Kategorie:
Ženy od ročníku 1982 po deseti letech W40, W50, W60, W70, W80
Muži od ročníku 1982 po deseti letech M40, M50
Muži od ročníku 1962 po pěti letech M60, M65, M70, M75, M80, M85
12. Časový plán:

Kategorie
M70, M75, M 80, M85, W60, W70, W80
M60, M65, W40, W50
M40, M50

Prezentace
do 8:30
do 11:50
do 14:50

Zahájení
8:45 hod
12:00 hod
15:00 hod

Rozehrané kategorie se vždy dohrávají do konce. Pořadatelé si vyhrazují, že v případě většího
množství hráčů, může dojít k časovému posunu zahájení soutěží na pozdější dobu. Prezentace
bude dodržena dle rozpisu!
13. Systém soutěží:
a) tří až čtyřčlenné skupiny, hráči na 1. a 2. místě postupují do „Velkého finále“, ostatní do
„Malého finále“
b) Malé i Velké finále se hraje vyřazovacím systémem K. O.
14. Nasazování: Skupináři jednotlivých kategorií nasazují do skupin podle platného žebříčku ČMKV
z předcházejícího turnaje. Na turnaji platí varianta „B“.
15. Míčky:
Hraje se plastovými míčky JOOLA Flash. Spotřebu míčků pro tento turnaj dodá z 100% zdarma
firma STOTEN Jakuba Borůvky z Chrastavy.
16. Potahy:
V rozlišených barvách červená, černá, zelená, modrá, růžová a fialová, výhradně se schválením
ITTF. Všechny potahy musí být uvedeny v platném seznamu ITTF.
17. Zdravotní stav: Každý účastník startuje na vlastní riziko, s vědomím svého dobrého zdravotního stavu.
18. COVID-19:
Na turnaji budou dodržována všechna platná hygienická a vládní nařízení související s pandemií
koronaviru.
19. Stoly:
Pro turnaj připraví pořadatelé na dvou místech 24 stolů (15+9).
20. Ceny:
Vítězové jednotlivých kategorií obdrží cenu.
Pořadatelé a Výbor ČMKV se na Vás těší. Neváhejte a přijeďte!
Předseda ČMKV
Ing. Jiří Juřena

Předseda TTC Koral Tišnov
Rostislav Černoch
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Velká cena Českomoravského klubu veteránů
Turnaj veteránů ve stolním tenisu číslo 331/41 ročník

HOSTINNÉ
A. Všeobecná ustanovení:
1. Pořadatel:
TJ Tatran Hostinné ve spolupráci s ČMKV
2. Datum konání: Sobota 23. dubna 2022
3. Místo konání: Městská sportovní hala, Tyršovy sady 379, Hostinné
4. Vedení turnaje: Ředitel:
Tomáš Danaj 736 651 784
Hlavní pořadatel: Petr Bartoš 736 629 021
Řízení turnaje:
ostatních 13 skupinářů
Zdravotnice:
Světluška Borecká
5. Přihlášky:
osobně, na místě konání turnaje, nejpozději 10 minut před zahájením příslušné kategorie.
6. Ubytování:
Zařizuje si každý sám, doporučujeme uvedené možnosti: Městský hotel Dorinka
www.dorinka.eu 300m, Techtexsport www.techtexsport.cz 800m, Ubytování „U Olšů“
www.ubytovani-hostinne.cz 850m, Penzion „U soudku“ www.u.soudku.cz 750m
Penzion K www.penzionk.cz 900m, Vila Arnau www.vila-arnau.cz 500m
7. Informace:
Dušan Molitoris, molitoris.dusan@seznam.cz, 723 225 095
8. Vklady:
M40, M50, W40
120,- Kč
Členové
M60, W50
110,- Kč
ČMKV
M65, M70, M75, M80, M85, W60, W70, W80
100,- Kč
Češi a Slováci
200,- Kč
Nečlenové
ČMKV
zahraniční
270,- Kč
9. Občerstvení:

Bude zajištěno v místě konání turnaje.

B. Technická ustanovení:
10. Předpis:
Hraje se podle pravidel ST, Stanov a HŘ ČMKV a ustanovení tohoto rozpisu.
11. Kategorie:
Ženy od ročníku 1982 po deseti letech W40, W50, W60, W70, W80
Muži od ročníku 1982 po deseti letech M40, M50
Muži od ročníku 1962 po pěti letech M60, M65, M70, M75, M80, M85
12. Časový plán:

Kategorie
M70, M75, M 80, M85, W60, W70, W80
M60, M65, W40, W50
M40, M50

Prezentace
do 8:30
do 11:50
do 14:50

Zahájení
8:45 hod
12:00 hod
15:00 hod

Rozehrané kategorie se vždy dohrávají do konce. Pořadatelé si vyhrazují, že v případě většího
množství hráčů, může dojít k časovému posunu zahájení soutěží na pozdější dobu. Prezentace
bude dodržena dle rozpisu!
13. Systém soutěží:
a) tří až čtyřčlenné skupiny, hráči na 1. a 2. místě postupují do „Velkého finále“, ostatní do
„Malého finále“
b) Malé i Velké finále se hraje vyřazovacím systémem K. O.
14. Nasazování: Skupináři jednotlivých kategorií nasazují do skupin podle platného žebříčku ČMKV
z předcházejícího turnaje. Na turnaji platí varianta „A“.
15. Míčky:
Hraje se plastovými míčky JOOLA Flash. Spotřebu míčků pro tento turnaj dodá z 100% zdarma
firma STOTEN Jakuba Borůvky z Chrastavy.
16. Potahy:
V rozlišených barvách červená, černá, zelená, modrá, růžová a fialová, výhradně se schválením
ITTF. Všechny potahy musí být uvedeny v platném seznamu ITTF.
17. Zdravotní stav: Každý účastník startuje na vlastní riziko, s vědomím svého dobrého zdravotního stavu.
18. COVID-19:
Na turnaji budou dodržována všechna platná hygienická a vládní nařízení související s pandemií
koronaviru.
19. Stoly:
Pro turnaj připraví pořadatelé 20 stolů (16+4).
20. Ceny:
První čtyři hráči a vítěz MF všech kategorií obdrží medaile.
Pořadatelé a Výbor ČMKV se na Vás těší. Neváhejte a přijeďte!
Předseda ČMKV
Ing. Jiří Juřena

Předseda TJ Tatran Hostinné
Petr Bartoš
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