
 SATELLITE TOUR 2015     
  24. ročník Mezinárodní série turnajů dětí a mládeže 

 

Dovolujeme si Vás pozvat na tradiční sérii mezinárodních turnajů dětí a mládeže, 
které se uskuteční:  
 

Topolčany, Slovensko             14. - 15. srpen 2016 

Havířov, Česká republika        17. - 18. srpen 2016 

Hluk, Česká republika            20. - 21. srpen 2016 
 

Zveme všechny mladé hráče na první mezinárodní turnaje v nové sezóně, 
které se letos opět započítávají do žebříčku mládeže ČR a SR! 

 
• Soutěže:   

Družstva chlapců a děvčat  
(Družstvo je složeno ze 3 hráčů vždy – mladší žák, starší žák a dorostenec) 
Minimální počet hráčů v družstvu jsou 2 hráči. 
  

Dvouhry  
Mladší žáci 
Starší žáci 
Dorostenci 
 

Věkové kategorie pro sezónu 2016/2017: 

Mladší žactvo nar. 1.1.2004 a mladší 

Starší žactvo nar.1.1.2002 a mladší   

Dorost  nar. 1.1.1999  a mladší 

 

• Časový pořad:  
 

První den na každém turnaji soutěže jednotlivců a druhý den soutěže družstev 
 

• Systém soutěží  

 

Všechny soutěže se hrají dvoustupňovým systémem. V prvním stupni skupiny po 3-5 

účastnících, druhý stupeň nejlepší dva z každé skupiny K.O. systémem. 

 



Soutěže jednotlivců budou rozhodovat u stolů kvalifikovaná rozhodčí.   
Je možné startovat na všech nebo jen na některých turnajích Satellitu. 
 

• Start družstev z ČR a SR v Hluku a Havířově: 
Vklad do soutěže družstev 21 EURO ( event. 600 Kč) 
Vklad do soutěže jednotlivců 10 Euro (event. 250,-Kč) 
 
Přihlášky do 6. srpna 2016 na e-mail: ttsatellitetour@gmail.com 

 

• Hrací vybavení: 
Stoly:   Joola 

Míčky: Joola Flash 40+ (white)  
 

• Ceny: 
Hráči úmístění na 1. – 3.místě ve každém jednotlivém turnaji obdrží poháry a medile 

 

• Informace:  
Hluk - Zdeněk Botek, botek@guh.cz , +420 602 767 035 

Havířov - Nikolas Endal, skst.banikhavirov@gmail.com , +420 603 722 478 

Topolčany - Milan Grman, skst1topolcany@gmail.com , +421 903 218 744 

 

• Adresy jednotlivých hal: 
 
ŠKST Topolčany    Spartak Hluk   SKST Baník Havířov 
Kalinčiakova 1     Boršická 1313   Školní 1 

955 01 Topoľčany    687 25 Hluk  73601 Havířov -Šumbark 

Slovensko     Česká Republika   Česká Republika  

http://skst-topolcany.webnode.sk    www.sporthluk.uh.cz  www.sksthavirov.cz 
 

 

 


