Záverečná správa „Svetový deň stolného tenisu 2018“ KST Raksit
Klub stolného tenisu RAKSIT organizoval turnaj ku dňu stolného tenisu 6 aprila v spoluprace
z SSTZ a ďalšimi sponsormi ako: remeselnické centrum, VALEX Elektroservis, Centro Nitra,
Osvetlenie sál, POTLACTRICKO.SK
Keď cieľom projektu bolo propagacia stolného tenisu u verejnosti a oslovenie novych ľudi
KST RAKSIT zvolil dosahnuť ju prostrednictvom dobre zpropagovaneho turnaja, nakoľko
ľudia maju radi suťažiť. Za 2 tyžna pred turnajom sme začali propagaciu ktora bola
realizovana: cez stranku klubu na facebook, v obchodnom centre Centro Nitra boli
umiestneny 8 plagatov pozvanki na turnaj, z ktorych 2 boli formatu A0 CLV. Tyždeň pred
turnajom TV Nitrička spustili vysielanie pozvanky v TV a na svojej stranke v FB. Pozvanka sa
vysielala 12 krat denne 7 dni.
Nakoniec vysledkom našej propagačnej kampane bolo 35 prihlasenych ľudi, z ktorych 25 boli
mladež rozneho veku. Ľudia začali registrovať sa už tyždeň pred štartom cez email a
telefonicky. Turnaj sa začal 7 aprila 9 00,v stacionarnej hale KST RAKSIT na Mostnej 13 v
Nitre (naš klub jeden z mala klubov na Slovensku disponuje stacionarnou halou). Naš turnaj
sa uskutočnil v utulnej hale z podlahou schvalenou ITTF na 6 profesionalnych stoloch.
Myslim že z propagačneho hladiska je veľmi dôležite aby ľudia vedeli že stolný tenis sa da
zahrať aj v dobrych podmienkach.
Hrači boli rozdelene na registrovane a neregistrovane, registrovanych bolo 12,
neregistrovanych 23. Turnaj prebiehal skupinovym sistemom, prve 2 postupovali do hlavnej
suťaže. Bojovalo sa o všetky umiestnenia a pre tych kto nepostupil zo skupiny sa hrala
utecha kde tiež každý obsadil určite miesto. Viťazy a prizery v každej kategorii dostali pohary
a medaile.
Myslim že cieľ proektu bola dosiahnuta, bol to skutočný sviatok stolného tenisu, v našej hale
v určite momenty spolu z divakmi bolo do 60 ľudi, a pritomnosť televizie pridavala celemu
podujatiu vynimočný charakter.
7 dni po ukončeniu turnaja TV Nitrička vysielala videomagazin turnaja 12 krat denne po 5
min, takže veľa ľudi mohlo sa oboznamiť z našim peknym športom.

