
SABINOVSKÝ HAPPENING 2022 
 

Propozície IX. ročníka turnaja v bedmintone, plážovom volejbale a stolnom tenise 
 
Termín:  27.8.2022 
Miesto:  Mestské kúpalisko Sabinov 
Prezentácia prihlásených:  27.8.2022 od 9.00 do 9.30 h na Mestskom kúpalisku pri 50m bazéne. 
 
Bedminton: 
Kategória: muži a ženy 

Organizačné pokyny:        -    hrá sa na 2 víťazné sety po dosiahnutie 15.bodu, 

- za stavu 1:1 na sety sa 3. set hrá po dosiahnutie 11.bodu, 

- o postupujúcom zo skupiny rozhodne dosiahnutý počet bodov /2,0 – výhra, prehra/, v prípade 

rovnosti bodov rozhoduje: vzájomný zápas, skóre, lós, 

- hrá sa podľa platných pravidiel bedmintonu, 

- súťaží sa len v dvojhrách, 

- systém bude určený podľa včas prihlásených účastníkov, 

- každý štartuje na vlastné riziko, 

 

Plážový volejbal: 
Družstvo tvoria 2 muži a 1 žena 
Organizačné pokyny: - hrá sa na 2 víťazné sety po dosiahnutie 15.bodu, 

- za stavu 1:1 na sety sa 3. set hrá po dosiahnutie 11.bodu, 

- o postupujúcom zo skupiny rozhodne dosiahnutý počet bodov /2,0 – výhra, prehra/, v prípade 

rovnosti bodov rozhoduje vzájomný zápas; skóre, lós, 

- hrá sa podľa platných pravidiel beach volejbalu, 

- systém bude určený podľa včas prihlásených účastníkov, 

- každý štartuje na vlastné riziko, 

 
Prihlášky na bedminton a plážový volejbal zaslať do 22.8.2022 na sportareal@kulturnestredisko.sk a  edna@centrum.sk 
Do prihlášky na beachvolejbal uviesť mená hráčov a názov družstva, na bedminton meno... je to potrebné kvôli zoznamu na vstup 
na kúpalisko. 
 

Stolný tenis: 
Kategória: muži a ženy 
Organizačné pokyny: - hrá sa na 2 víťazné sety po dosiahnutie 11.bodu, 

- ak sa dosiahne skóre 10:10, hrá sa do tej doby, než víťaz dosiahne rozdiel 2 bodov, je tak možné, 
že konečné skóre bude napr. 13:15 alebo 19:17, atď., 

- podáva sa z otvorenej dlane tak, aby súper loptičku po dobu podávania videl, tzn. nesmie byť 
zakrytá rukou alebo inou časťou tela podávajúceho, nadhadzuje sa nad úrovňou hracieho stola a 

loptička musí byť nahodená aspoň do výšky 16cm nad dosku stola, loptička sa musí pri 
podaní najprv odraziť od polovice stola podávajúceho, potom preskočiť sieťku a odraziť sa od 
súperovej polovice stola, ak sa pri podaní loptička dotkne sieťky, podanie sa opakuje, 

- hráči sa pri podaní striedajú vždy po dvoch odohraných loptičkách a to až do stavu 10:10, potom 
sa striedajú vždy po jednom podaní, 

- hráči si na začiatku každého setu vymenia strany, 

- systém bude určený podľa včas prihlásených účastníkov, predbežne: hrá sa systémom každý 
s každým, kde o víťazovi turnaja rozhodne najväčší počet bodov (výhra – 2 body, remíza – 1 bod, 

prehra – 0 bodov), v prípade rovnosti bodov rozhoduje vzájomný zápas, 

- hrá sa podľa platných pravidiel stolného tenisu s menšími úpravami, o ktorých budú účastníci 
upovedomení priamo na akcii, 

- každý štartuje na vlastné riziko 

 

Prihlášky na stolný tenis zaslať do 22.8.2022 na sportareal@kulturnestredisko.sk  
 

Účastníci turnajov majú vstup na kúpalisko v daný deň zadarmo! 
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