
             

  

       28. ročník Medzinárodnej série turnajov detí a mládeže  

  
Dovoľujeme si Vás pozvať na tradičnú sériu medzinárodných turnajov detí a mládeže, ktoré sa 

uskutočnia:   

 Senec, Slovensko                         9. - 10. august 2020 

Havířov, Česká republika         12. - 13. august 2020  

Hluk, Česká republika              15. - 16. august 2020  

  
Pozývame všetkých mladých hráčov na prvé medzinárodné turnaje v novej sezóne,  ktoré sa v tomto roku 

opäť započítavajú do rebríčka mládeže ČR a SR!  

  
 Súťaže:    

Družstvá chlapcov a dievčat   

Družstvo je  zložené z 3 hráčov  – mladší žiak, starší žiak a dorastenec. 

Minimálny počet hráčov v družstve sú 2 hráči.  

   

Dvojhry  : 

Mladší žiaci  

Starší žiaci  

Dorastenci  

  

Vekové kategórie pre rok  2020:  

Mladšie žiactvo    nar.  2008 a mladší  

Staršie žiactvo   nar.  2006 a 2007     

Dorast                                 nar.  2003, 2004 a 2005  

  

• Časový harmonogram:    

  

Prvý deň na každom turnaji budú  súťaže jednotlivcov a na  druhý deň súťaže družstiev  
   

Systém súťaží   

Všetky súťaže sa hrajú dvojstupňovým systémom. V prvom stupni skupiny  

po 3-5 účastníkoch, v druhom stupni najlepší dvaja z každej skupiny K.O. systémom.  

Súťaže jednotlivcov budú rozhodovať pri stoloch kvalifikovaní rozhodcovia. 

Je možné štartovať na všetkých, alebo len na niektorých turnajoch Satelitu.  



Senec – nedeľa, 9.8. / Havířov – streda, 12.8. / Hluk – sobota, 15.8. 

7.30 – 8.00   akreditácia ml.  žiactva  

8.30                 začiatok súťaže dvojhier ml. žiactva  

do  9.30               akreditácia st.  žiactva  

10.00               začiatok súťaže dvojhier st.. žiactva  

do 11.00               akreditácia juniorov 

12.00              začiatok  súťaže dvojhier juniorov 

14.00              začiatok súťaží dvojhier 2. stupňa ( K.O.) 

 

Súťaže družstiev sa budú hrať na druhý deň turnaja 

Senec – pondelok, 10.8. / Havířov – štvrtok, 13.8. / Hluk – nedeľa, 16.8. 

7.30 – 8.00 akreditácia družstiev 

8.30                 začiatok súťaží 

 

• Štartovné :  

Vklad do súťaže je 20 € za osobu (vrátane jednotlivcov aj družstiev)  

 

• Ubytovanie – organizátor ponúka aj ubytovanie s celodennou stravou v Senci: 

2* hotel : 40 € osoba/deň  na 2/3 post. izbe, 45 € na 1 post. izbe 

3* hotel : 45 € osoba/deň  na 2/3 post. izbe, 55 € na 1 post. izbe 

Záujemcovia o ubytovanie však vzhľadom na dovolenkovú sezónu na Slnečných jazerách v Senci si 

musia objednať ubytovanie najneskôr do 20.6.2020. 

 

Prihlášky :  použite priložený formulár v EXCEL( na stránke www.sstz.sk, www.strelax.sk) 

Predbežné prihlášky do 15. júla 2020, konečné prihlášky do 5.augusta 2020  

na e-mail:  

ttsatellitetour@gmail.com  a  hamran.anton@gmail.com (pre turnaj v Senci)    

• Hracie vybavenie: 

Stoly:           Joola ( resp. podľa možností organizátora) 

Loptičky:     Joola Flash 40+ (biela)   

 

• Ceny:  

 

Hráči umiestnení na 1. – 3.mieste v každom jednotlivom turnaji dostanú poháre a medaily  

  

• Informácie: 

Hluk  – Zdeněk Botek,  botek@guh.cz,        +420 602 767 035  

Havířov – Nikolas Endal, skst.banikhavirov@gmail.com, +420 603 722 478  

Senec              – Anton Hamran, hamran.anton@gmail.com,     +421 905 245 825  

  

Adresy jednotlivých hál:  

Sport hall - Transpetrol  Sport hall    NEW Table tennis hall 

Slnečné jazerá - Juh  Boršická 1313    Opletalova 1218/8b  

903 01 Senec     687 25 Hluk                   73601 Havířov - Šumbark 

Slovak Republic  Czech Republic   Czech Republic 
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