Každý měsíc pro vás pořádáme turnaje ve stolním tenisu pro veřejnost.
Turnaje pořádáme ve dvou kategoriích podle úrovně hráčů tak, aby si u nás vybral každý a kdokoliv
měl možnost dosáhnout na hlavní cenu (hlavní cenou bývá láhev kvalitního alkoholu). Zápisné na
turnaj činí 150 Kč. V ceně je také jeden vámi zvolený nápoj zdarma.
Turnaje se obvykle konají v pátek od 18 hodin a trvají cca do 22-22.30h.. Prezence včetně platby
startovného probíhá od 17, 30 hodin. Přihlášky na turnaj je možné provést emailem, telefonicky či
osobně u obsluhy na baru minimálně den předem.
Systém turnaje je založen na tom, že každý z účastníků hraje stejný počet zápasů, přičemž se
postupně dorovnává výkonnost jeho soupeřů.
Maximální počet účastníku pro obě kategorie je limitován počtem 24 osob. Pokud je tento limit
během přihlašování na turnaj již vyčerpán, zapisujeme do pořadí i tzv. náhradníky. Poněvadž téměř
z každého turnaje se někdo na poslední chvíli omluví nebo ještě hůře přihlásí a nepřijde bez
omluvy, přichází chvíle těchto náhradníků, kteří se i přes nepříznivé pořadí ve startovní listině
dostaví. Úderem 18h pak zařazujeme na zbylá místa tyto náhradníky, kteří nelitovali času a
neztráceli naději, že se na ně také dostane. Aktuální informace o počtu přihlášených lze pouze
telefonicky zjistit během provozní doby u naší obsluhy.
Účast na turnajích doporučujeme také pro ty, kteří mají zájem hrát pravidelně pingpong a chybí jim
parťák. Zde máte prostor vyzkoušet si hru s velkým množstvím hráčů různých úrovní i stylů a
případně se rovnou domluvit na společné hraní.
Turnaj ve stolním tenisu kategorie A
Turnaj ve stolním tenisu kat. A je určen pro rekreační (amatérské) hráče. Tedy pro ty, kteří nehrají
žádnou ani amatérskou soutěž ve stolním tenisu.
Turnaj ve stolním tenisu kategorie B
Turnaj ve stolním tenisu kat. B je otevřen hráčům všech úrovní, tedy od odvážných amatérů, přes
hráče amatérské ligy Brest, až po registrované hráče do úrovně okresního a městského přeboru.
Předpokládá se, že turnaj kategorie B má poněkud vyšší level. Nicméně i v turnaji kat. A najdete
velmi kvalitní soupeře.
Každý z turnajů je pořádán přibližně jednou měsíčně. Termíny turnajů zveřejňujeme cca 14 dní před
konáním turnaje v aktualitách na našich webových stránkách, na facebooku a pro zájemce nabízíme
zasílání pozvánek na turnaje dle zvolené kategorie na email.

