
ČESKÝ DEAFLYMPIJSKÝ VÝBOR z. s. 

STK stolní tenis

67. ročník Mistrovství České republiky jednotlivců a čtyrhru muži, žen a mládeže 

neslyšících ve stolním tenise dne 28.1.2023 v Hradci Králové. 

Pořadatel:  z pověření ČDV, STK st. tenis a SKN Hradec Králové z. s. 

Datum:   sobota 28.ledna 2023 

Časový pořád:   8.15 – 8.40 hod.  prezentační účastníku a kontrola průkaz ČDV potvrzení členský klubů 

   8.40 – 8.55 hod.  losování jednotlivců, 8.55 – 9.00 hod.  zahájení dvouhry muži a žen  

   11.15 hod. nahlásit přihlášek na místě čtyrher společné (muži a žen) 

11.30 hod. losování čtyrher 12.15 hod. pavouk čtyrher 

14.15 hod. pavouk jednotlivců muži a žen 

17.15 hod. vyhlášení vítěz jednotlivců, čtyrher muži a žen 

Místo:   Mateřská škola, Speciální základní škola a Praktická škola, Hradec Králové  

Hradecka 1231,500 03 Hradec Králové 

Ředitel soutěže:  Marie Krejčí 

Hlavní rozhodčí:  delegování rozhodčí 

Soutěže:   dvouhra, čtyrhra muži, žen a mládeže  

Přihlášky:  jmenovité přihlášky zašlete nejpozději do 20.ledna 2023. 

   p. předseda STK st. tenis Jaroslav HELUS, email: jardahelus@seznam.cz 

Podmínky: je otevřen pro všechny účastníky z celé republiky se ztrátou 55 dB a více, kteří mají zaplacený členský příspěvek ČDV, 

kteří mají zaplacený členský příspěvek ČDV za rok 2023.  

Startovné: muži, ženy 100,- Kč za 1 osobu, mládež chlapci, dívky do 23 let 80,- Kč za 1 osobu 

 !! Nutné zaslat startovné do 20.ledna 2023 – předem na účet 244 936 796/0300 

 (nutno uvést na MČR v H. Králové + vlastní jméno a příjmení) 

  V případě neúčastí se nevrací (vrací pouze doložení lékařského potvrzení) 

Upozornění:  stravné a cestovné hradí klub podle směrnic ČDV. Každý závodník startuje  

   na vlastní nebezpečí.  

Ubytování:  Nezajištujeme. Zajistí vlastní klub. 

Systém soutěže: o systém se rozhodné dle počtu přihlášených hráčů a před losování bude oznámeno přesné, jak se bude hrát. U losování 

budou hráči seřízeny do skupin, kde se budou zápasy hrát na tři vítězné sety první a dva z každé skupiny postupují do 

vyřazovacího pavouka, kde se budou hrát zápasy na čtyři vítězné sety. Čtyrher se budou hrát tři vítězné sety do 

vyřazovaných pavouk. 

Pravidla: dle Manuálu ČDV a směrnice STK ST.T.2010. Míčky značky „NITTAKU Premium +40“. 

Loni vítěz 2022: Kratochvíl Michal (SKN Plzeň), Jitka Mazuchová (SKN Brno) 

Doprava:  z hlavního nádraží trolejbus č.1, výstup Heyrovského, přejít křižovatku na druhou stranu asi 100 metru, uvidíte budovu 

školy. 

Schvalovací složka ČDV: Schváleno, Ota Panský, 071222 

 

 

 

 

            Marie KREJČÍ                                    Jaroslav HELUS 

Předsedkyně SKN Hradec Králové z. s.    Předseda STK ST.T. – ČDV z. s.  


