
Mistrovství České republiky v   Modrém Ping Pongu   2018 

a kvalifikace na Mistrovství světa do Londýna
Datum: sobota 30. června 2018

Ředitel turnaje: Antonín Srna
Hlavní rozhodčí: Miroslav Henžel
Pořadatel: Zbyněk Bajger (tel. 606 455 957)
Kontaktní osoba: Tomáš Sadílek (t.sada@seznam.cz  )  

Adresa:
Herna stolního tenisu TJ Ostrava KST 
Varenská 40a
702 00, Moravská Ostrava (u nákupního centra FUTURUM)
v případě většího počtu účastníků se bude hrát v badmintonové hale

Startovné:
l 200,- Kč / osobu
l 300,- Kč / os., v případě přihlášení po uzávěrce přihlášek, tj. po 21. 6. 2018

Startovné se hradí předem, tj. do 25. 6. 2018 na číslo bank. konta – 200 103 4033/2010 (FIO banka)
Děti do 15 let mají startovné ZDARMA!

Přihlášení:
l přihlášky zasílejte do 21. 6. 2018 na e-mail: 

t.sada@seznam.cz, popř. telefonicky na číslo: 777 196 688
l po uzávěrce přihlášek je možné se přihlásit dodatečně jen do 28. 6. 2018, avšak za cenu 

vyššího startovného, které bude hrazeno při prezenci „na místě“ v sobotu 30. 6. 2018
l objednávky na ubytování zasílejte na e-mail: mhajko@centrum.cz nejpozději do 18. 6. 2018,

případné info na tel. 606 774 322

Ubytování:
l Harmony Club Hotel *** ( cena 375,- Kč/ os. na dvoulůžkovém pokoji, 500,- Kč/ 1 lůžkový 

pokoj)
l Ubytovna TJ Ostrava ( cena 300,- Kč/ os. na ubytovně jsou společné sociální zařízení).

Hrací vybavení:
l Míčky Yasaka Superior 
l Stoly Andro, Magnum SC, modré
l „Modré rakety“ zajistí pořadatel

Občerstvení: zajištěno na místě

Hrací systém: dvoustupňový (první stupeň „skupinkový“, druhý stupeň „vyřazovací 
způsob“) Hraje se dle pravidel Modrého Ping-Pongu – www.modrypinec.cz

Ceny: Hráči umístěni na 1 .- 3. místě obdrží finanční a věcné ceny.
Vítěz se automaticky kvalifikuje na Mistrovství světa 2019 v Modrém Ping-Pongu, které se bude
konat v Londýně. V případě účastí více než 80 hráčů na tomto MČR se do Londýna kvalifikuje
také poražený finalista.

Časový pořad:
l prezence do 9:00 hod.
l začátek v 10:00 hod.

Možnost tréninku:  V měsíci červnu 2018 je možné s „modrými pálkami“ trénovat v herně stolního
tenisu TJ Ostrava KST každou středu od 18:00 hod. Rakety lze zapůjčit přímo v herně.
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Sponzorují: TJ Ostrava za přispění statutárního města Ostrava.
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