
                              SPORTOVNÍ KLUB NESLYŠÍCÍCH PLZEŇ 
    Vyšehradská 2, 307 02 PLZEŇ 

    kopaná – stolní tenis – kuželky – bowling – šipky – joker – tenis          
                                       IČ: 40527603                                                                  číslo účtu: 721806389/0800  

      

 
Český svaz neslyšících sportovců - ČSNS STK ST. T. 

 
55. Mistrovství České republiky jednotlivců mužů, žen a mládeže 

neslyšících ve stolním tenisu dne 19. února 2011 v Plzni 
 

P R O P O Z I C E 
Pořadatel:  z pověření ČSNS a STK ST. T. – SKN PLZEŇ  

Datum:   sobota 19. února 2011 

Místo:   TJ SOKOL Plzeň V. – Klášterní ul. 2, Plzeň (7 stolů) 

Ředitel turnaje: Tomáš STANĚK 

Hospodář:  Petr ŠINK 

Hlavní rozhodčí: Ing. Michal VYLETA 

Přihlášky:  jmenovité přihlášky zašlou nejpozději do 31. 1. 2011 - pí. předsedkyně SKST ST. T.  

Jitka Mazuchová, Preslova 71, 602 00 Brno, email: mazuchovi@volny.cz    

Vklad:   muži i ženy 50,- Kč za 1 osobu, mládež (15 - 24let) 30,- Kč - za 1 osobu 

 - budou vybírány při prezentaci 

Pravidla:  dle Manuálu ČSNS a směrnic STK STT 2010  

Soutěže:  dvouhra mužů, žen i mládeže, čtyřhra muži, ženy i mládeže 

Systém soutěže: A  - 1. stupeň skupinový: nasazení do skupin podle žebříčku 1., ve skupině každý s každým 

na tři vítězné sady z pěti, do 2. stupně postoupí první 2 hráči z každé skupiny 

  -2. stupeň vylučovací: hraje se na čtyři vítězné sady ze sedmi, nasadí se první čtyři hráči 

podle žebříčku a druzí se dolosují bez třídění do opačné poloviny než hráč z jejich skupiny 

 B – podle málo počtu účastníku (vyřešíme na místě STK ST. T.) 

Časový program: 7.45 – 8.15 hod. prezentace účastníků, kontrola průkaz ČSNS 

   8.30 hod. losování          

   9.00 zahájení a dvouhry mužů, žen a mládeže 

   do 10.00 hod. přihláška na čtyrhry muži, ženy a mládeže 

   11.00 – 11.45 hod. přestávka 

12.00 – 16.00 hod. 2. stupeň dvouhry a čtyřhry 

   16.15 - 16.45 hod. vyhlášení vítězů – předání diplomů, medailí 

   cca 17.00 hod. ukončení turnaje 

Podmínky:  je otevřeny všechny účastníku z celé ČR – platný členský průkaz ČSNS 
Doprava: Popis cesty: od hl. nádraží ČD - doba chůze asi 5 minut na zastávky tramvaje č. 1 směrem na 

SLOVANY, výstup na 3 zastávky, doba chůze pěšky za 5 min. 

Od Autobusového nádraží ČSAD pěšky na zastávky tramvaje č 2 směrem SVĚTOVAR, výstup   

3 zastávky, přestoupit na tramvaj č. 1, výstup na 6 zastávek – doba chůze asi 5 min.  
 

Schvalovací složka ČSNS:   

 

 

 Tomáš STANĚK                         Jitka MAZUCHOVÁ 

předseda SKN Plzeň                       předsedkyně ČSNS STK ST. T. 
                 www.csns-stolnitenis.wz.cz 

                  
V Plzni dne 24. 10. 2010 

mailto:mazuchovi@volny.cz
http://www.csns-stolnitenis.wz.cz/

