
 

TURNAJ MISTRŮ 

BÍLOVICKÉHO POHÁRU 2010 
VE STOLNÍM TENISE  

 
 
ČAS A MÍSTO KONÁNÍ 
 pátek 10.září 2010, Sokolovna Bílovice nad Svitavou 

 
16:30-17:00 Prezentace 
17:00  Zahájení turnaje 

 

PRÁVO ÚČASTI (startovní listina) 
 

1) 6 nejvýše postavených hráčů oddílu stolního tenisu Sokol Bílovice nad Svitavou na žebříčku 

letního Bílovického poháru 2010 po 5.turnaji 
 

2) 10 nejvýše postavených dalších hráčů (nečlenů oddílu stolního tenisu Sokol Bílovice nad 

Svitavou) na žebříčku Letního bílovického poháru 2010 po 5.turnaji 
 

3) Pokud se některý z hráčů, kvalifikovaných na základě bodů 1) nebo 2), turnaje nezúčastní, jeho 
náhradníkem se stává nejvýše žebříčkově postavený přímo nekvalifikovaný hráč, dále 2.nejvýše 
žebříčkově postavený přímo nekvalifikovaný hráč, atd. 

 
 
 

STARTOVNÉ 50,- Kč 
 
 
HRACÍ SYSTÉM 

1) Hraje se jediná smíšená kategorie (muži/ženy, registrovaní/neregistrovaní) 
2) Budou vytvořeny 4 základní skupiny (A-D) po 4 účastnících 
3) Každá ze základních skupin se bude hrát na 1 stole 
4) Rozdělení hráčů do skupin bude provedeno na základě jejich postavení na žebříčku Letního 

bílovického poháru 2010 po 5.turnaji následovně: 

− skupina A: hráči na pozicích 1, 8, 9 a 16 

− skupina B: hráči na pozicích 2, 7, 10 a 15 

− skupina C: hráči na pozicích 3, 6, 11 a 14 

− skupina D: hráči na pozicích 4, 5, 12 a 13 
5) Z každé skupiny postoupí do další části turnaje všichni hráči, lepší postavení v konečné tabulce 

skupiny bude zvýhodněno lepším nasazením v následném pavouku na 2 prohry, každá jednotlivá 
výhra v základní skupině bude oceněna 5 bonusovými body do žebříčku Letního bílovického poháru 
2010 

6) O pořadí ve skupině rozhoduje: 

− počet výher 

− vzájemný zápas 

− rozdíl (poměr) setů ze vzájemných zápasů 

− rozdíl (poměr) setů ze všech zápasů ve skupině 

− dodatečný zápas, hraný na 1 set 
7) Zápasy v základních skupinách i v pavouku se odehrají na 3 vítězné sety.  
8) Finalisté pravé části pavouka (tzn. bez prohry) budou hrát o 1. a 2.místo, finalisté pavouka proher 

(levá strana) se podělí o 3.místo.  

  

 
 
 

 
CENY ZA TURNAJ MASTERS 

 1. místo – pohár + Rulandské šedé 2008, pozdní sběr – MVZ Bzenec, limitovaná edice 
2. místo – Rulandské šedé 2008, pozdní sběr – MVZ Bzenec, limitovaná edice 
3. místo – Rulandské modré 2007 – Moravské zemské víno červené suché 
 

CENY ZA KONEČNÉ UMÍSTĚNÍ V  LETNÍM  BÍLOVICKÉM  POHÁRU  2010 * 
 1. místo – Kniha se sportovní tématikou (1.volba knihy) 

2. místo – Kniha se sportovní tématikou (2.volba knihy) 
3. místo – Kniha se sportovní tématikou (3.volba knihy) 

 
* … Podmínkou získání ceny za celkové pořadí je účast na Turnaji mistrů !!! 

 
 
OBČERSTVENÍ 

Se sebou donesené a ve Výletní restauraci v přízemí Sokolovny. 
 
 

WEB ADRESA 
www.bilovice.info/pingpong 

(oddílové informace, výsledky turnajů, fotky, atd.) 
 
 
BODY DO ŽEBŘÍČKU BÍLOVICKÉ SÉRIE 
 

1) Vítěz: 85 bodů + 5 bodů za každé vítězství v základní skupině (tzn. maximálně 100 bodů) 
2) Poražený finalista: 65 bodů + 5 bodů za každé vítězství v základní skupině 
3) 3.-4.místo: 50 bodů + 5 bodů za každé vítězství v základní skupině 
4) 5.-6.místo: 35 bodů + 5 bodů za každé vítězství v základní skupině 
5) 7.-8.místo: 25 bodů + 5 bodů za každé vítězství v základní skupině 
6) 9.-12.místo: 15 bodů + 5 bodů za každé vítězství v základní skupině 
7) 13.-16.místo: 5 bodů + 5 bodů za každé vítězství v základní skupině 


