Asociace školních sportovních klubů České republiky
Školní sportovní klub „ŠSK Očov“ Hodonín

Propozice
krajského kola ve

kategorie IV., V., VI. B

Hodonín 4. listopadu 2015 (středa)

A. Všeobecná ustanovení
1. Organizátor :

ŠSK při ZŠ Hodonín, Očovská 1
tel. 518/398712, fax.:518398712
mobil:603 868 546, email: cechovsky@zsocov.cz

2. Termín :

4. listopadu 2015 – středa

3. Místo :

Víceúčelová sportovní hala, Lipová alej 23, Hodonín, při velkém počtu
přihlášených družstev také hala TJ Slovan Hodonín, Kasárenská 2,
přihlášená družstva budou včas informována

4. Činovníci :

ředitel soutěže – Martin Čechovský
hlavní rozhodčí – Richard Brhel
organizace – Petra Černochová

5. Účastníci :

kat IV. žáci II. stupně ZŠ (nar. 2002 -1999) + příslušný ročník
víceletých gymnázií
kat. V. studenti SŠ nar. 2000-1996
kat. VI. B – žáci a studenti (nar. 2001 – 1998)

6. Prezentace :

8.00 – 8.45 hod v místě turnaje
vedoucí družstva předloží - originál soupisky družstva (potvrzené ředitelstvím školy)
- reg. číslo ŠSK (je-li členem AŠSK)
- průkazy zdravotní pojišťovny

7. Losování :

8.45 hod

8. Zahájení :

9.00 hod. Ukončení turnaje cca 14.00 hod.

9.Pojištění :

Účastníci turnaje nejsou pojištěni proti úrazům, krádežím a ztrátám!

B. Technické ustanovení

1. Startují:

kat. IV., V. a VI. B – dívky - družstvo 2 + 1 náhradnice
kat. IV., V. a VI. B – chlapci - družstvo 3 + 1 náhradník

2. Podmínky účasti : v družstvu mohou startovat pouze žáci příslušné školy a kategorie,
uvedené na soupisce družstva a potvrzené ředitelem školy.
Za zdravotní způsobilost odpovídá vedoucí družstva a potvrzuje ředitel
školy. Účastníci turnaje mají sebou kartu zdravotní pojišťovny!
3. Materiál : účastníci startují ve sportovním oblečení, mají vlastní pálku a obuv,
která je určena pro sálové sporty. Hraje se míčky 40 mm. Dres (triko)
nesmí být bílé barvy.

4. Předpis :

hraje se podle pravidel stolního tenisu, hlavní soutěží je soutěž družstev,
při časové rezervě proběhne soutěž jednotlivců, v jednotlivých utkáních
u základních skupin a v soutěži jednotlivců na dvě vítězné sady ve
finálových skupinách na 3 vítězné sady do 11 bodů.

5. Systém soutěže : bude upřesněn podle počtu přihlášených družstev a bude přizpůsoben
tak, aby každé družstvo odehrálo min. dvě utkání, případná soutěž
jednotlivců se uskuteční dle počtu účastníků.
Pořadí zápasů :
Chlapci
1.A x
2.B x
3.C x
4.ČT x
5.A x
6.C x
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Dívky
1.A x
2.B x
3.ČT x
4.A x
5.B x

Y
X
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X
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Soutěže chlapců probíhají do zisku 4 bodů, soutěže dívek do 3 bodů.
Pořadatel si vyhrazuje právo nasadit družstva podle Jm krajského
žebříčku (sezóna 2014/2015)
6. Hodnocení :

V každé kategorii budou vyhodnocena první tři družstva.

7. Námitky :

protest je možno podat do 30 min. po vzniku příčiny s vkladem 50,- Kč,
který v případě zamítnutí propadá.

8. Rozhodčí :

na stolech budou určeni z řad účastníků turnaje.

9. Postup:

do republikového kola postupují vítězná družstva v kategoriích
IV. a VI. B

V Hodoníně 24. září 2015

Mgr. Martin Čechovský, ŠSK Očov

