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Mistrovství republiky rekreačního stolního tenisu 
"O putovní pohár Čech, Moravy a Slezska v rekreačním stolním tenise" 

26. ročník finále celostátní soutěže 
Brno 3. 5. – 5. 5. 2019 

Pozvánka 
 

Vaše družstvo se v regionálním kole kvalifikovalo do 26. ročníku finále celostátní soutěže 
„O Putovní pohár Čech, Moravy a Slezska v rekreačním stolním tenise".  
Pořadatel 26. ročníku této celostátní soutěže Vás zve k účasti ve finále výše uvedené soutěže dle 
následujících podmínek:  
 
 
I.  Všeobecná ustanovení:  
  
 1. Pořadatel:  BREST - Brněnský rekreační stolní tenis, spolek 
 
 2. Termín:   3. 5. – 5. 5. 2019 
 
 3. Místo:   Fakulta sportovních studií MU (hala míčových sportů - 12 stolů)  
   Kamenice 5,  625 00 Brno-Bohunice      hala míčových sportů 
 
 4. Řízení soutěže: ředitel turnaje    Ing. Jaroslav Juras 
    hlavní pořadatelé   Ing. Anna Babjaková 
         Ing. Martin Smejkal 
    hlavní rozhodčí    Roman Janda 
    technicko-organizační zabezpečení Ing. Anna Babjaková 
         Ing. Martin Smejkal 
         RNDr. Stanislava Hrdličková 
         Mgr. Věra Havelková 
         Zdeňka Křížová 
         Ing. Pavel Mičánek 
         Ing. Luděk Vodica 
         Ing. Jaroslav Juras  
         Dagmar Šuláková 
 
 5. Přihlášky: vyplněné soupisky i s objednávkou ubytování zašlou družstva  
  nejpozději do  24. 3. 2019 
  na adresu: 
  Ing. Anna Babjaková, Spodní 24, 625 00  Brno, 
  nebo na email:  annabab@volny.cz, ab2007ab@gmail.com 
 
 6. Startovné:  A-muži, D-mix3                 2 400 Kč / družstvo  
  B-ženy, C-mix2  1 600 Kč / družstvo 
  za doprovod nebo za každého dalšího 
  hráče mimo základní sestavu    200 Kč / za osobu 
    V částce startovného je i pestrý raut na závěrečném vyhlášení vítězů.   

 Startovné zašlete na účet  2601020153/2010 – Fio banka, a.s.  do 24. 3. 2019 
 (do poznámky uveďte za které družstvo), nebo můžete zaplatit na místě při prezentaci družstev. 
  

https://www.google.com/maps/uv?hl=cs&pb=!1s0x47129519b4fdc2af%3A0x2b5ed1c1a66588f!2m20!8m2!1m1!1e2!16m16!1b1!2m2!1m1!1e1!2m2!1m1!1e3!2m2!1m1!1e6!2m2!1m1!1e4!2m2!1m1!1e5!3m1!7e115!4shttps%3A%2F%2Flh5.googleusercontent.com%2Fp%2FAF1QipMPhKe_OwlJ0XO_bPl5fXm5HTUidtXH9gpcc5K6%3Dw260-h175-n-k-no!5shala%20m%C3%AD%C4%8Dov%C3%BDch%20sport%C5%AF%20brno%20-%20Hledat%20Googlem&imagekey=!1e10!2sAF1QipPpqpIj6iImRNZ81-XIaZheWJw1LDkOd6wg58RV&activetab=panorama
file:///C:/Users/AB/AppData/Roaming/Microsoft/Word/annabab@volny.cz
ab2007ab@gmail.com
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 7. Ubytování: Campea Aparthotel, Studentská 1. Ubytování je pro max. 64 osob. 
 https://www.campea-aparthotel.cz/galerie,      
   orientační plánek (hala, ubytování, večírek) 
    výhodné: nachází se v místě konání turnaje, cca 100 m od haly (viz. orientační  
    plánek). 
    Možnosti pokojů: každý pokoj má sociální zařízení, kuchyňku s lednicí,   
    mikrovlnou troubu, rychlovarnou konvici, fén, TV a Wi-Fi ZDARMA. 
    16 pokojů pro  2-3 osoby, 1 apartmán 2+2 (čtyři osoby - cena 550 Kč/os./noc),  
    3 apartmány menší pro 3-4 osoby. 
    Pokoj obsazený 1 os.      900 Kč/os./noc 
    Pokoj obsazený 2 os.      600 Kč/os./noc 
    Pokoj obsazený 3 os.      575 Kč/os./noc 
    Pokoj obsazený 4 os.      550 Kč/os./noc 
    Ceny jsou uvedeny bez snídaně, lze si připlatit - cena  snídaně - 150 Kč/den/os.  
     Budínská Eva (v soukromí) Úpatní 16  http://ubytovani-brno.com/ 
    3 dvoulůžkové pokoje (ubytování pro max. 6 osob), každý pokoj má své  
    sociální zařízení. Cena za obsazenost 2 osoby 450 Kč/os./noc, 1 osoba na  
    pokoji 600 Kč/os./noc. 
    Ubytování Kupková (v soukromí) Úpatní 24 http://www.brno-penzion.cz/cs/ 
    1  dvoulůžkový pokoj  385 Kč/os./noc  
    2 třílůžkové pokoje  385 Kč/os./noc  
    Sociální zařízení je společné na chodbě. 
 
 8. Občerstvení: zajištěno v prostorách haly (bufet i s teplými jídly) 
 
 9. Náklady:  veškeré náklady spojené s účastí družstva hradí organizace, kterou družstvo  
    reprezentuje. 
 
 10. Informace: Ing. Anna Babjaková 604 509 449 annabab@volny.cz, ab2007ab@gmail.com 
    Ing. Martin Smejkal 604 211 283 smejkal@bkom.cz 
    

II. Technická ustanovení: 
 

 11. Předpis:  hraje se dle platných pravidel stolního tenisu a Propozic pro celostátní   
    soutěž o Putovní pohár Čech, Moravy a Slezska v rekreačním stolním tenise.  
    Hráč, který nedodrží podmínky, nebude připuštěn k turnaji, či zápasu.  
    Hraje se celuloidovými míčky  DHS***. 

 
 12. Systém:   skupinový v každé kategorii  

 A - muži :  3-členná družstva s herním rozpisem A-B-C : X-Y-Z bez čtyřher a  
  s ukončením utkání ziskem 5. bodu s tím, že za stavu 5:0 se hraje  
  poslední zápas, takže ukončené utkání bude mít výsledek 5:1 nebo 6:0 

 B - ženy:  2-členná družstva s herním rozpisem A-B : X-Y včetně čtyřhry 
 C - mix2:  2-členná družstva s hracím systémem Davis cup s dohráním do  
  konce  
 D - mix3:  3-členná družstva 2M+1Ž s hracím systémem: 1M-1M, 2M-2M,  
  Ž-Ž, čtyřhra M, čtyřhra mix, 1M-2M, 2M-1M s dohráním do konce  
  
 Alternace mezi jednotlivými kategoriemi není možná!  

   
  
 

https://www.campea-aparthotel.cz/galerie
https://mapy.cz/zakladni?vlastni-body&x=16.5677851&y=49.1796928&z=17&ut=Hala%20M%C3%AD%C4%8Dov%C3%BDch%20sport%C5%AF&ut=CRA%20B%20bistro%20(p%C5%AFv.Campea%20Restaurant)&ut=Campea%20Aparthotel&ut=Ubytov%C3%A1n%C3%AD%20Bud%C3%ADnsk%C3%A1&ut=Ubytov%C3%A1n%C3%AD%20Kupkov%C3%A1&uc=9mGOQxT7OKB8gZlR9LKeeGg1jMGEX&ud=49%C2%B010%2741.997%22N%2C%2016%C2%B034%278.238%22E&ud=ulice%20Netroufalky%20797%2F7%2C%20Brno%2C%20625%2000%2C%20okres%20Brno-m%C4%9Bsto&ud=49%C2%B010%2746.466%22N%2C%2016%C2%B034%275.843%22E&ud=ulice%20%C3%9Apatn%C3%AD%20176%2F16%2C%20Brno%2C%20634%2000%2C%20okres%20Brno-m%C4%9Bsto&ud=ulice%20%C3%9Apatn%C3%AD%20372%2F24%2C%20Brno%2C%20634%2000%2C%20okres%20Brno-m%C4%9Bsto
http://ubytovani-brno.com/
http://www.brno-penzion.cz/cs/
file:///C:/Users/AB/AppData/Roaming/Microsoft/Word/annabab@volny.cz
ab2007ab@gmail.com
file:///C:/Users/AB/AppData/Roaming/Microsoft/Word/smejkal@bkom.cz
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 13. Podmínky účasti:  
Finále se účastní 24 nejlepších družstev regionálních kol z celé České republiky ve 
čtyřech kategoriích (A - muži 3, B - ženy 2, C - mix 2, D - mix 3). Při prezentaci 
proběhne kontrola dokladů (OP) všech hráčů a hráček dle soupisky družstva. 
Vedoucí jednotlivých družstev zodpovídají za nominace hráčů do finále v souladu s 
Propozicemi platnými pro tuto soutěž. Družstvo, které nedodrží podmínky 
povolené účasti hráčů, bude bez náhrady vyloučeno.  
Hráči se zúčastní finále s vědomím svého zdravotního stavu na vlastní nebezpečí! 
Zákaz účasti hráčů hrajících v zahraničí!!!  

 
   
 14. Časový plán:   pátek 3. 5. 2019  12:00 – 12:30  prezentace družstev+startovné v hale  
      12:30 – 13:00  porada vedoucích družstev, rozlosování 
      13:00  oficiální zahájení soutěže 
      13:10 –19:00 první hrací den finále 
      od 14:00 ubytování - Kupková 
      od 16:00 ubytování v Aparthotelu (po domluvě i dříve)  
 
   sobota 4. 5. 2019 9:00 - 17:00 druhý hrací den finále 
      19:00  vyhlášení výsledků finále  
        v CRA B bistro (pův. Campea Restaurant), 
        Netroufalky 7,  625 00  Brno-Bohunice 
         
     neděle 5. 5. 2019 6:00 - 11:00 individuální odjezd účastníků 
 
 
 15. Ceny:  vítězové jednotlivých kategorií získají putovní poháry. Družstva, která se  
  umístí do třetího místa v každé kategorii, obdrží medaile a věcné ceny.   
  Všechna zúčastněná  družstva obdrží diplomy a upomínkové předměty.   

 Odpovědni zástupci regionů zodpovídají za odevzdání putovních pohárů od 
 jejich držitelů.  

 
Těšíme se na vaši účast. 

 
 

 
za organizační výbor "Finále"      Brno 3. března 2019 
Ing. Anna Babjaková 
 
 
 
 
 
 
přílohy:   soupiska družstva+objednávka ubytování 
 orientační plánek (herna, ubytování, večírek) 
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Sponzoři  
 

            
 

                   

                                               

               
 
 
 
 
 
 
 
 

Děkujeme 
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Orientační plánek - hala, ubytování, večírek 

 

 
 


