Propozice
krajského finále ve stolním tenisu SŠ pro školní rok 2018/2019
TYP „C“
A/ Všeobecná ustanovení:
Pořadatel:

KR AŠSK Opava a Mendelovo gymnázium, Opava

Garant:

Marie Koutná, email: mariekoutna@seznam.cz

Datum:

čtvrtek - 1. 11. 2018

Prezence:

8:45 hodin

Porada vedoucích: 9:10 hodin
Zahájení:

9:20 hodin

Místo:

herna stolního tenisu TJ Sokol Kateřinky Fügnerova ul, Opava

Ředitel soutěže:

Marie Koutná, uč. Tv Mendelova gymnázia

Hlavní rozhodčí:

Vlastimil Kovář, zástupce AŠSK Opava

Kategorie:
Účastníci:

V. (žáci SŠ) - ročníky narození 2003 - 1999
Z každého okresu startuje v dané kategorii jedno čtyřčlenné družstvo chlapců
(3 +1 náhradník) a jedno tříčlenné družstvo dívek (2+1 náhradnice).
Pro účast družstva v soutěži je nutné splnit tyto podmínky:
1. Družstvo je složeno z žáků jedné školy.
2. Členové družstva musí odpovídat stupněm školy.
3. Členové družstva musí odpovídat ročníkem narození vyhlášené soutěži.
Všechny podmínky musí být splněny zároveň.

Přihlášky :

do 25.10.2018 (následují podzimní prázdniny) email: mariekoutna@seznam.cz

Jízdné:

hradí vysílací organizace (škola)

Pojištění:

Účastníci akce nejsou pojištění proti úrazům ani krádežím a ztrátám.

Dozor nad žáky:

Dozor nad žáky zajišťuje v plném rozsahu po celou dobu vysílající škola.

Účastnický poplatek: 200- Kč za družstvo pro nečleny AŠSK
B/ Technická ustanovení:
Podmínka účasti:

Soupiska žáků viz formuláře email:www.assk - msk.cz potvrzená ředitelstvím školy.
Bez tohoto dokladu nebudou družstva startovat. Vysílající organizace ručí za
zdravotní způsobilost žáků. Každý závodník má u sebe evropský průkaz
zdravotní pojišťovny.

Pravidla:

Soutěží se podle platných pravidel stolního tenisu, tohoto rozpisu a soutěžního
řádu AŠSK ČR viz strana 59 - 60 Veřejně prospěšné programy AŠSK 2014 2017.

Systém:

Chlapci: A - Y, B - X, C - Z, čtyřhra, A - X, C -Y, B - Z, hraje se do čtvrtého
vítězného bodu.
Dívky: A - Y, B – X, čtyřhra, A - X, B – Y, hraje se do třetího vítězného bodu.
Všechna utkání se hrají na tři vítězné sady, každá sada do 11 – ti míčů. Nejlepší
hráč (hráčka) musí být uveden (a) na pozici A nebo X.

Hodnocení:

V každé kategorii budou vyhodnocena první tři družstva (prosím dodržte počet
soutěžících v jednotlivých kategoriích).

Soutěžní komise:

ředitel soutěže, hlavní rozhodčí, zástupce družstev

Materiální zabezpečení:Každý hráč má svou pálku a míčky na rozehrání. Hráči (hráčky) hrají v obuvi,
která nezanechává černé šmouhy. Všichni i doprovod musí mít přezůvky.
Námitky:

Podává vedoucí družstva písemně do 20 minut po skončení hry řediteli soutěže
vkladem 200,-Kč. V případě zamítnutí propadá ve prospěch pořadatele.

Postup:

Vítězná družstva mají právo postoupit do republikového kola, které se koná dne
2O. - 21. 11. 2018 ve Vlašimi.

Poznámka:

Pořadatel si vyhrazuje právo účastí druhého družstva z okresu při neúčastí
všech okresů MSK.

Zpracovala: Jana Gellnerová, předsedkyně KR AŠSK Opava

PŘIHLÁŠKA
(PREZENČNÍ LISTINA SOUTĚŽÍCÍCH A DOPROVODU)
Název soutěže

Věková
kat.

STOLNÍ TENIS
1.11.2016

Krajské finále

Název školy (ŠSK )

Krajské kolo
Adresa (ulice, psč, obec), telefon

Vedoucí, trenér (jména)

Adresa (ulice, psč, obec)

Opava

V.

Hoši/dívky

HOŠI

Rok narození
Poř.
Číslo

Soutěžící (příjmení, jméno)
nar. 1997-2001

Rok
narození

Třída

Poznámka

1. (A)
2. (B)
3. (C)
N
Soupisky, řádně vyplněné a podepsané ředitelstvím školy odevzdat při prezenci
Ředitelství školy potvrzuje, že žáci a žákyně uvedení na soupisce jsou žáky denního studia školy, uvedeného věku a nikdo
z uvedených žáků není osvobozen od TV a nemá III. nebo IV. zdravotní klasifikaci.

V ______________________

dne: __________

Čestné prohlášení : jsme - nejsme členy AŠSK

razítko a podpis ŘŠ

PŘIHLÁŠKA
(PREZENČNÍ LISTINA SOUTĚŽÍCÍCH A DOPROVODU)
Název soutěže

Věková
kat.

STOLNÍ TENIS
1.11.2016

Krajské finále

Název školy (ŠSK )

Krajské kolo
Adresa (ulice, psč, obec), telefon

Vedoucí, trenér (jména)

Adresa (ulice, psč, obec)

Opava

Hoši/dívky

DÍVKY

V.

Rok narození
Poř.
Číslo

Soutěžící(příjmení, jméno)
nar. 1997-2001

Rok
narození

Třída

Poznámka

1. (A)
2. (B)
N
Soupisky, řádně vyplněné a podepsané ředitelstvím školy odevzdat při prezenci
Ředitelství školy potvrzuje, že žáci a žákyně uvedení na soupisce jsou žáky denního studia školy, uvedeného věku a nikdo
z uvedených žáků není osvobozen od TV a nemá III. nebo IV. zdravotní klasifikaci.

V ______________________

dne: __________

Čestné prohlášení : jsme - nejsme členy AŠSK

razítko a podpis ŘŠ

