Každý měsíc pro vás pořádáme turnaj ve stolním tenisu pro veřejnost. Turnaj je určen pro hráčky a
hráče všech úrovní. Hlavní cenu (hlavní cenou bývá láhev kvalitního alkoholu) likvidujeme hned po
předání celkovému vitězi tak, aby byli oceněni všichni účastníci turnaje, vyjma nezletilých. Zápisné
na turnaj činí 150 Kč. V ceně je také jeden vámi zvolený nápoj zdarma. Turnaje se v současné době
konají v sobotu od 17hodin a trvají cca do 21-22h.. Prezence včetně platby startovného probíhá od
16, 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 účastníků
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 17h 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 je pořádán přibližně jednou
měsíčně. Při vyšším zájmu nevylučujem častější termíny. Termíny turnajů zveřejňujeme cca 14 dní
před konáním turnaje v aktualitách na našich webových stránkách, na facebooku a pro zájemce
nabízíme zasílání pozvánek na turnaj na email. Stačí napsat na náš email: „Chci dostávat informace
o pořádání turnajů v hale na Vaclávské 6 v Brně.“

