
 
 

Obecný športový klub stolného tenisu B Z E N O V 

 
Vás srdečne pozýva na 

 

 
 
 
Všeobecné ustanovenia : 
 
Usporiadateľ :          Obecný športový klub stolného tenisu Bzenov 
 
Dátum Turnaja :      26. decembra 2011 
 
Miesto:                    Kultúrny dom obce Bzenov 
 
Organizačný výbor turnaja : Dušan Karniš – riaditeľ turnaja 
                                              Jaroslav Fecko – organizačný pracovník 
                                              Jozef Kundrík – hlavný rozhopdca 
 
Prihlášky: telefonicky na číslo 0908989281 alebo v deň turnaja v čase prezentácie 
 
Technické ustanovenia:  
 
Predpis :                  Hra sa podľa pravidiel stolného tenisu, súťažného poriadku 
 
Súťaž :                    dvojhry mužov (  v skupinách, potom vyraďovacím systémom ) 
 
Prezentácia :           26.12.2011 od 11,00 hod.  do 12,00 hod. 
Žrebovanie :           26.12.2011 od 12,00 hod.  do 12,30 hod. 
Začiatok stretnutí v skupinách od 13,00 hod. 

 
Protesty : Podľa pravidiel stolného tenisu, súťažného poriadku. 
 
Pre najlepších jednotlivcov sú pripravené vecné ceny 
 
 
 
 



Vyhodnotenie  
 

VIANOČNÉHO TURNAJA V STOLNOM TENISE  
B Z E N O V 2011 

 
 
Vianočný turnaj v stolnom tenise sa konal 26. decembra 2011 v Kultúrnom dome obce 
Bzenov.  
Celkove sa na turnaji zúčastnilo 30 súťažiacich v kategórii dvojhry mužov. Okrem 
hráčov z domáceho organizačného družstva sa zúčastnili turnaja aj hráči stolného tenisu 
zo Sedlíc, Prešova, Košíc, Bardejova , Levoče, Šarišských Michalian a Hrišoviec. 
Súťažiaci boli rozdelení po piati do šiestich skupín podľa súťažného rebríčka. 
Zo skupín postupovali prví štyria a boli nasadzovaní do vyraďovacieho pavúka podľa 
umiestnenia v skupinách. 
Súťaž prebehla podľa súťažných pravidiel.  
Neboli podané žiadne sťažnosti ani pripomienky.  
 
Konečné výsledky : 

1. miesto                              Marcel KRAVEC    STJ Družba Bardejov 
2. miesto                              Jozef MOLČAN      OŠK ST Bzenov 
3. miesto                              Martin RUŽBARSKY       Levoča 

Cena útechy „Starostky obce“  Lukáš ADAM          OŠK ST Bzenov 
 
Turnaj sa hral pod záštitou starostky obce Bzenov Ing. Heleny Jurášovej, ktorá zároveň 
venovala cenu útechy. Hlavným sponzorom turnaja bol vedúci mužstva OŠK ST Bzenov  
a jeho aktívny hráč  pán Jaroslav Fecko, ktorý venoval vecné ceny pre najlepších 
a nezabudol ani na pohostenie a občerstvenie pre  všetkých účastníkov turnaja.  
Po záverečnom vyhodnotení odchádzali všetci spokojný so slovami vďaky a skorého 
návratu . 
 
 
spracoval : Dušan Karniš – predseda OŠK ST Bzenov 
   
 
                                 
 
 
 
 
 
 
                
  


