
OR ASŠK Vyškov, Sochorova 15 
Dům dětí a mláže Vyškov, Brněnská 7 Vyškov, tel.: 571 348 962 

PROPOZICE 
okresní kolo - stolní tenis - 2009 

pro žáky 3. - 5. roč. ZŠ 
 
 

Termín:       středa 25. 11. 2009 
                          Prezentace v 8:00 hod. na ZŠ Tyršova Vyškov 
Kategorie:        3.-5. roč. ZŠ - 3-členná družstva dívek 
                           3-členná družstva chlapců 
Místo:              Malá tělocvična ZŠ Tyršova, Vyškov 
Hlavní rozh.:    Mgr. Miloslav Brtní ček 
Systém:       Hraje se dle pravidel stol. tenisu do 11 bodů, pokud bude stav 10:10                                  
                             pokračuje se dále do rozdílů 2 bodů v setu. 
                              Každá hra se hraje na 2 vítězné sety (stav 2:0 nebo 2:1). 
                             Hrají hráči 1.-1.,2.-2.,3.-3., vítězný hráč získá pro své družstvo bod.. 
Přihlášky:     Přihlášky písemné nebo tel. posílejte do 23. 11.  2009 na naši adresu :   
    DDM  Vyškov,  Brněnská 7,Magda Musilová, tel.: 517 348 962; 

musilova@ddm.vys.cz 
Ceny:              1. - 3. místo bude ohodnoceno v obou kategoriích diplomem a medailí 
Cestovné:      Proplácí žákům a pedag. doprovodu vysílající škola. 
Vedoucí:        Pedag. dozor zodpovídá za bezpečnost družstva.  
                            Při prezentaci předloží soupisku žáků, potvr. ředitelstvím školy,  

   kde bude uvedeno jméno a příjmení žáka a datum narození.  
    Bez potvrzené soupisky nebude družstvo startovat. 

Vezměte si sebou rakety, míčky a sportovní obuv do tělocvičny! 
Do soutěže se smí přihlásit pouze 1 družstvo ZŠ v každé kategorii 
UPOZORNĚNÍ:   V letošním roce je potřeba uhradit příspěvek na sportovní soutěže. 
Celoroční poplatek činí 1000 Kč (úplné ZŠ), 500 Kč (neúplné ZŠ), nebo v případě neuhrazení 
celoročního poplatku můžete uhradit jednorázový poplatek na jednu soutěž 200 Kč (úplné ZŠ) 
100 Kč (neúplné ZŠ). Poplatek se hradí na místě v hotovosti. 

 
Magda Musilová    Mgr Miroslav Šustek  Mgr. Ludmila Nováková       
DDM Vyškov                            OR AŠSK Vyškov                          ředitelka DDM Vyškov 
 

          PŘIHLÁŠKA  -   STOLNÍ TENIS 3. - 5.  ROČNÍK ZŠ  
 

Základní škola : 
....................................................................................................................................................... 
 
Přihlašuji družstvo  dívek ....................................... 
 
Přihlašuji družstvo chlapců  ....................................                                   

 
        ........................................................ 

                                                    razítko a podpis školy 


