
Turnaj SSKG Slezského gymnázia ve stolním tenisu smíšených 
tříčlenných družstev 

 
 
 
Termín:  každé úterý v měsících březnu a dubnu 2008 
 
Místo:  Zápasy budou odehrány na stolech v místnosti vedle posilovny vždy 

v úterý od 14.40 nebo kdykoli jindy, když se oba týmy dohodnou. 
 
 
Podmínka účasti: Družstvo tvoří dva chlapci a jedna dívka. Z organizačního hlediska by 

bylo nejlépe, kdyby členové družstva byli žáky jedné třídy, či školy. 
 
Systém turnaje: A-Y, B-X, C-Z, mix, B-Y, A-X, AB-XY . (Pozn.: A, resp. X je lepší 

z obou chlapců a C, resp. Z je dívka.) 
Vítězí tým, který získá čtyři body za vítězství (teoreticky tedy může 
utkání skončit už po mixu). Pořadí zápasů musí být zachováno.  
Jednotlivé zápasy se hrají podle „nových“ pravidel (střídání servisu 
po dvou, sety se hrají do jedenácti bodů, od stavu 10:10 se střídá servis 
po jednom podání, set musí skončit o dva míčky, zápas končí 
vítězstvím hráče, který vyhraje dva sety). 
Systém turnaje (pavouk, skupiny apod.) bude zvolen na základě počtu 
přihlášených týmů. 
Jestliže se týmy dohodnou o odehrání zápasu mimo plánovaný termín, 
oznámí to řediteli turnaje a vítězné družstvo neprodleně nahlásí 
výsledek zápasu řediteli turnaje. 

 
 
Přihlášky: Hlaste se buď na radimfric@email.cz nebo přímo v kabinetě 302 

u ředitele turnaje, Mgr. Radima Friče, a to nejpozději do pátku 
29.2.2008 do 12.00. Na přihlášce potvrzené ředitelstvím školy 
(potvrzení nemusí být u družstva studentů SGO) bude kontaktní osoba 
s e-mailem, dále soupiska (dva hráči + náhradník a jedna hráčka + 
náhradnice). 

 
Startovné:  20,- Kč na družstvo tvořené studenty mimo Slezské gymnázium 
 
Ceny: Vítězné týmy získají mimo potěšení ze hry a krásného diplomu navíc 

hodnotné ceny. 
 
Upozornění: Zápasy, které nebudou odehrány do data určeného po přijetí přihlášek, 

budou kontumovány v neprospěch obou týmů. Podrobné instrukce 
o termínech budou rozeslány kontaktním osobám do konce února 2008. 

  
  
  
  V Opavě dne 21. 2. 2008 
 Mgr. Radim Frič 


