
Pořadatel turnaje Marek Drbohlav a předseda oddílu Libor Stacho Vás tímto srdečně zvou na 

       10.00 - 10.20 zahájení 3.ročníku handicapového (sranda) turnaje ve čtyřhře 

o právo nosit titul 

- Turnaj konaný 20.6.2020 je určen pro členy TJ Sokol Mníšek pod Brdy a pozvané hráče. 

- Hrací systém bude určen na místě podle počtu přihlášených dvojic. 

- Pravidla turnaje: 

1. Hraje se handicapovým systémem. Každý člen dvojice má určitou bodovou hodnotu podle 

nejvyšší soutěže, kterou pravidelně hrál. Hráč KP1 - 0 bodů, hráč KP2 - 1 bod, hráč OP1 - 2 

body, hráč OP2 - 3 body, hráč OP3 - 4 body. Jednotlivé body se dvojicím sčítají a rozdíl bodů 

mezi dvojicemi stanoví počáteční stav zápasu. Avšak počáteční stav zápasu může být 

maximálně 7:0! Příklad: dvojice KP1 a KP1 = 0 bodů, dvojice KP2 a KP2 = 2 body, dvojice KP2 

vede v setu 2:0 nad dvojicí z KP1. 
  

2. Hráči se mohou jednomyslně dohodnout, že odehrají zápas bez následujících pivních žolíků. 
V takovém případě platí pravidla stolního tenisu a hraje se s uvedeným handicapem. 

3. Během zápasu je možné vzít si 1x pivní oddechový čas.  

4. V každém zápase může jedna dvojice použít až tyto tři pivní žolíky: 

- 120 žolík – hraje se o 2 body. Dvojice, která vyhraje následující míček získává za vítězný míček 

2 body.  

- 100 žolík – při použití tohoto žolíku musí hráči obou dvojic hrát dva míčky pálkou ve druhé 

ruce, než hrají obvykle, 

- 00 nealkoholický žolík – obě dvojice uchopí na dva míčky pálku čínským držením. 

5. Během zápasu může žolíka použít jakákoliv dvojice, použití žolíku není vázané na podání. 

Platí, že se hraje s žolíkem té dvojice, která ho nahlásí jako první. 

6. V případě použití 2bodového žolíka podává po odehrání žolíkového míčku ten hráč, který 

by podle pravidel měl za daného stavu podávat.  

7. Není přípustné, aby během jednoho míčku byly použity dva žolíky. 

8. V případě rovnosti bodů o pořadí rozhoduje 1.vzájemný zápas, 2.lepší skóre 
(rozdíl získaných a prohraných setů), 3.los (kámen, nůžky, papír do tří). 
 

16.00 - 16.30 předpokládané ukončení turnaje, vyhlášení výsledků a předání cen 
po skončení turnaje následuje ukončení sezóny 2019/2020 a 
příprava soupisek na sezónu 2020/2021. 
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