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4. turnaj Seriálu Grand Prix RACKETSPORT.cz 
turnaj věkových kategorií U15 a U19 

 

1. Pořadatel Pražský svaz stolního tenisu 

2. Datum neděle 30. 1. 2022 

3. Místo Sportovní areál HAMR - Braník, Vltavanů 1542, Praha 4 

4. Ředitel turnaje KOTLORZ Lukáš 

5. Rozhodčí KOTLORZ Lukáš 
 dle delegace PSST 

6. Přihlášky hráči a hráčky registrovaní v pražských oddílech jsou 
povinni se přihlásit prostřednictvím registru ČAST 
nejpozději ve čtvrtek 27. 1. 2022, hráči registrovaní 
v ostatních krajích se ve stejném termínu přihlašují na 
email mladez@prazskypinec.cz, neregistrovaní hráči se 
turnaje nemohou zúčastnit 

7. Vklady 150 Kč za hráče, hráči nepřihlášeni v termínu 300 Kč 

8. Časový pořad 8.00 – 8.30 prezence účastníků 
 8.30 – 9.00 příprava 1. stupně soutěží včetně losování 
 9.00 nástup a zahájení soutěží  
 16.00 předpokládaný konec soutěží a vyhlašování vítězů 

9. Občerstvení  bude zajištěno v místě konání turnaje 

10. Předpis  hraje se podle Pravidel stolního tenisu, Soutěžního řádu 
stolního tenisu, Rozpisu 27. ročníku Seriálu turnajů Grand 
Prix 2021/2022 a podle ustanovení tohoto rozpisu 

11. Soutěžní disciplíny  1. dvouhra chlapců a dívek kategorie U15 – turnaj A 
 2. dvouhra chlapců a dívek kategorie U15 – turnaj B 
 3. dvouhra chlapců a dívek kategorie U19 – turnaj A 
 4. dvouhra chlapců a dívek kategorie U19 – turnaj B 

12. Systém soutěží viz Rozpis 27. ročníku Seriálu turnajů Grand Prix 
2021/2022 

13. Ceny Oceněni budou v kategorii U15 a U19:  
 hráči na 1. – 3. místě v soutěži dvouher – turnaj kategorie A 
 hráči na 1. – 3. místě v soutěži dvouher – turnaj kategorie B 
 dvě nejlepší dívky 

14. Opatření Hráči a trenéři jsou povinni odevzdat při prezenci na sebe 
kontaktní údaje, čímž zároveň potvrdí svoji bezinfekčnost, 
a prokázat splnění podmínek pro start na turnaji 
(očkování, po nemoci, hráči do 18 let PCR test). Divákům 
je účast zakázána. 

V Praze dne 12. 1. 2022            Lukáš KOTLORZ 
 ředitel soutěží mládeže PSST 
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