
Městský svaz stolního tenisu Ostrava 
 

                                                                      

v roce 2017 zve na veřejné turnaje ve stolním tenisu pod názvem 
 

GRAND PRIX OSTRAVY 
 

KDE:  herna stolního tenisu TJ Ostrava KST ve sportovním areálu na Varenské 

ulici (vedle nákupního centra FUTURUM). 
 

KDY: 22. 01. 2017 neděle, další termíny budou zveřejňovány průběžně na 

internetových stránkách MěSST Ostrava www.ostravskypinec.cz  
 

ČASOVÝ PLÁN: Prezence:  08:15 – 08:30hod. REGISTROVANÍ  

11:00 – 11:30hod. NEREGISTROVANÍ 

  Losování:  08:30 – 09:00hod. 

    11:30 – 11:45hod.  

  Turnaj:  09:00 – 15:00hod. 
 

PRO KOHO: širokou veřejnost (neregistrovaní, registrovaní), pro hráče registrované je 

účast omezena městským nebo okresním žebříčkem za sezónu 2015-2016. 

Omezení tímto žebříčkem platí pro všechny veřejné turnaje pořádané MěSST 

Ostrava v kalendářním roce 2017. 
 

KATEGORIE: NEREGISTROVANÍ – DOSPĚLÍ - MLÁDEŽ BEZ OMEZENÍ 

REGISTROVANÍ – DOSPĚLÍ – MLÁDEŽ (AMATÉŘI) zařazení na městském, 

okresním nebo regionálním žebříčku 2015-16.  

MěSST Ostrava – 26. místo a níže. Ostatní svazy (KA, FM, NJ, OP) 31. místo a níže. 

 

SYSTÉM: I. stupeň – skupinky po 3. – 4. hráčích, II. stupeň – pavouk (do konečného pořadí 

s časovým omezením pronájmu herny).  
  

ODMĚNY: Registrovaní dospělí hráči: 1. místo 300,-Kč, 2. místo 200,-Kč;  3. místo 

100,-Kč.   

Registrovaná mládež: 1. – 3. místo (poháry, plakety, diplomy případně jiné 

drobné dárky)  

Neregistrovaní hráči: 1. místo (pohár, plakety, diplomy případně jiné drobné 

dárky) 
 

V lednu 2018 budou vyhlášení nejlepší 3 hráči v každé kategorii v závislosti na získání 

nejvíce bodů z určeného počtu turnajů 10/7; 9/6; 8/5; 7/4; 6/4; 5/3; 4/3.     
 

VKLADY: 50,-Kč – registrovaní hráči;  10,-Kč neregistrovaní hráči 
 Vklady budou použity na ceny do turnajů, úhradu nájmu a na příspěvek pro 

handicapované stolní tenisty.  

 

Bodové hodnocení:  

každý účastník bude ohodnocen bodovou hodnotou dle umístění, které bude 

zveřejněného na prvním turnaji GP-OVA. Výsledky každého turnaje budou 

zveřejněny na internetových stránkách MěSST Ostrava 
www.ostravskypinec.cz  
 

Konečné hodnocení: 
 zásady konečného vyhodnocení všech turnajů a celkový počet turnajů bude 

zveřejněn do konce měsíce července 2017. Do série turnajů GP OVA se budou 

započítávat i body z turnajů Velká cena Ostravy, které budou násobeny 

koeficientem 1,6 registrovaným hráčům a 1,3 neregistrovaným hráčům.  

 

http://www.ostravskypinec.cz/
http://www.ostravskypinec.cz/


Městský svaz stolního tenisu Ostrava 
 

                                                                      

GRAND PRIX OSTRAVY 2016 
 

Umístění hráčů do pavouku ze skupin. 

 

 

 

Marian HÁJKO v.r.                                                                                           Miroslav HENŽEL v.r. 
předseda MěSST                                                                                                                          místopředseda MěSST 


