
Církevní středisko volného času 
Sv. Jana Boska v Havířově 

a 

Salesiánské hnutí mládeže 

pořádají 

Memorial Bohumila Vavroše 

ve stolním tenise

Havířov 21.-23. listopadu 2014



A-všeobecná ustanovení: 

1.pořadatel: Církevní středisko volného času sv. Jana Boska v Havířově
Haškova 1, Havířov 736 01 

2.datum konání: 21.-23.11.2014 

3.ředitelství soutěže: ředitel: Ing. Mgr. Jindřich Honěk 
vrchní rozhodčí: Jiří Matuš 
zdravotník: Jiří Matuš 

4. přihlášky:  Přihlášky zašlou vedoucí nejpozději do úterý 19.11.2014 emailem  na adresu 
j.matus@donboskohavirov.cz, případně poštou na adresu CSVČ Havířov,  
Haškova 1, 736 01 Havířov. 

5.podmínky účasti: Turnaje se mohou účastnit všichni hráči a hráčky navštěvující salesiánská 
střediska v České republice, kteříí byli v roce2014alespoň na jednom turnaji. 

                                               
6. startovné: Startovné hradí kluby na základě faktury vystavené od SHM až po turnaji. 

Platí se za ty, kteří na turnaji skutečně byli. V případě neúčasti přihlášeného 
hráče se platí storno poplatek ve výši 50 Kč na osobu. Celková částka 
startovného se vypočítá automaticky v přihlášce.  

7. stravování: V místě konání turnaje 

8. ubytování: V místě konání turnaje, spací pytel a karimatku s sebou. 

9. doprava:  a) Z vlakového nádraží Havířov MHD č. 1,9 a 16 směr Šumbark, až na 
konečnou. Poté cca 5.minut pěšky směrem na sídliště k ZŠ Moravská. 
Středisko je naproti této školy. Ale myslím, že už to všichni znají☺. 
b) Automobilem na velkém kruháči do vlakového tunelu a poté na dalším 
kruháči první odbočka. Na stopce doprava a stále po hlavní až před točnu 
MHD. Před točnou odbočit doleva na sídliště a stále rovně a ž ke středisku.  

10. losování:   dne 21.11.2014 od 21:00 hod 

11. informace:  Jiří Matuš, 731 625 892, j.matus@donboskohavirov.cz 



B-Technická ustanovení: 

1. předpis:  Hraje se podle pravidel stolního tenisu, salesiánského soutěžního řádu st. 
tenisu a podle tohoto rozpisu. 

2. míčky:   DHS a YASAKA  

3. počet stolů:    4-5  

4. soutěžní disciplíny:    
1 – Dvouhra dorostenců roč. 1990 - 1998 
2 – Dvouhra starších žáků roč. 1999– 2001 
3 – Dvouhra mladších žáků roč. 2002 a ml. 
4 - Nebodovaná čtyřhra (bez věkového omezení)  

5. systém soutěží:  Určí se na místě (pravděpodobně 1.st. skupinový a 2.st. Jeanův systém) 

6. upozornění:  Hraje se ve sportovním oblečení (trenýrky, kraťasy, sukénka, sportovní tričko 
/ne bílé/, sportovní obuv která nedělá šmouhy) 

C-Časový plán: 

pátek 21.11.2014 
do 22:30  !!! příjezd, prezentace a ubytování účastníků. 
od 21:00  losování všech soutěží 

sobota 22.11.2014 
7:45- 8:15  snídaně 
8:45  slavnostní zahájení turnaje 
9:00-12:00  zahájení soutěží 
12:00-13:00 oběd 
13:15-14:00  porada vedoucích 
14:00-18:30  pokračování soutěží 
18:30-19:00  večeře 
19:30-21:30 doprovodný večerní program 

neděle 23.11.2014 
7:30-8:30  snídaně 
8:30-9:15  mše 
9:30-9:45 nedělní moudro do životaodJirky Cahy  
9:45-12:30  soutěž čtyřher 
12:45-13:00 vyhodnocení 
13:00   oběd a odjezd domů 

Časový plán je orientační. 


