OR Asociace školních sportovních klubů České republiky
Školní sportovní klub ZŠ Hrotovice

Propozice
okresního

kola ve

HROTOVICE 4. 11. 2019

- kat. III. (H+D)

HROTOVICE 5. 11. 2019

- kat. IV. (H+D)
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A. Všeobecná ustanovení
1. Organizátor:
Garant soutěže:
2. Termín :

OR AŠSK ČR
ZŠ Hrotovice - tel. 568 860 287
4. 11. 2019 ( pondělí )
- kategorie III.
5. 11. 2019 ( úterý )
- kategorie IV.
3. Místo :
sportovní hala ZŠ Hrotovice
4. Rozhodčí :
Štěpán Florián – hl. rozhodčí
Renáta Holíková
rozhodčí u stolu určuje hlavní rozhodčí z řad hráčů
5. Přihlášky :
zaslat do 1.11. na adresu: Štěpán Florián, ZŠ, F.B.Zvěřiny221
( nebo florian@zshrotovice.cz )
675 55 Hrotovice
6. Účastníci :
chlapci a děvčata
kat. III. 6.-7. roč. ZŠ ( nar. 2008, 2007, 2006 )
prima a sekunda osmiletých gymnázií
kat. IV.
8.-9. roč. ZŠ ( nar. 2006, 2005, 2004, 2003 )
tercie a kvarta osmilet. gymn., prima a sekunda šestilet. gymn.
7. Podmínky startu: a) družstvo je složeno z žáků jedné školy
b) členové družstva musí odpovídat stupněm školy
c) členové družstva musí odpovídat ročníkem narození
d) žák smí v daném sportu startovat pouze v jedné věkové kategorii
přičemž všechny tyto podmínky musí být splněny zároveň !!!
8. Startovné :
školy, které nejsou členy AŠSK – 50,- Kč na jednoho hráče
9. Prezentace :
8,00 – 8,25 h
10. Zahájení :
8,30 h
( ukončení turnaje cca 13,00 )

B. Technická ustanovení
1. Startují :
2.

3.
4.
5.

6.

kat. III., IV. chlapci - tříčlenné družstvo + náhradník
kat. III., IV. dívky - dvoučlenné družstvo + náhradnice
Systém soutěže: skupinový -chlapci hrají do 4.vítězného bodu, děvčata do 3.vítězného bodu
Pořadí zápasů :
chlapci - A – Y, B – X, C – Z, čtyřhra, A – X, C – Y, B – Z
dívky A – Y, B – X, čtyřhra, A – X, B – Y
Všechna utkání se hrají na tři vítězné sady, každá sada do 11 – ti míčků.
Nejlepší hráč (hráčka) musí být uveden(a) na pozici A nebo X.
Předpis :
hraje se podle platných pravidel stolního tenisu a rozpisu jednotlivých
soutěží
Soupisky:
na předepsaném formuláři odevzdá vedoucí družstva při prezentaci.
Na soupisce musí být vyplněny všechny údaje a musí být potvrzena ředitelem
vysílající školy. Vyplňte pouze povolený počet soutěžících!
Materiál. zabezp.: - účastníci startují ve sportovním oblečení, mají vlastní pálku a obuv,
která je určena pro sálové sporty ( nezanechává barevné stopy )
- hraje se na 10ti stolech
- dres ( triko ) nesmí být bílé barvy
Dozor nad žáky: Dozor nad žáky zajišťuje v plném rozsahu a po celou dobu soutěže

vysílající škola.
Pro všechny: vstup do sportovní haly jen v přezutí !!!!

Mgr. Štěpán Florián

V Hrotovicích dne 23.10. 2019
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