Centrum voľného času, Havranské 9, 975 90 Banská Bystrica

Č. j.: 001–M/2018/RV

PROPOZÍCIE
okresného kola v stolnom tenise štvorčlenných družstiev žiačok ZŠ a OG
v školskom roku 2017/2018
VŠEOBECNÉ USTANOVENIA:
Usporiadateľ 

: Centrum voľného času, Havranské 9, Banská Bystrica.

Technické prevedenie

: hracia miestnosť CVČ Havranské 9, Banská Bystrica.

Termín 

:  16. január 2018 /utorok/ o 9.00 hod – skupina „A"
1. ZŠ SC Slovenská Ľupča, 2. ZŠ Moskovská, 3. ZŠ Ďumbierska, 4. ZŠ Selce.

1 7. január 2018 /streda/ o 9.00 hod – skupina „B"
1. ZŠ JGT Gaštanová, 2. ZŠ Radvanská, 3. ZŠ Pieninská, 4. Športové gymnázium B. Bystrica.
19. január 2018 /piatok/ o 9.00 hod – finále
/prvé dve družstvá z každého hracieho dňa/
Časový rozpis súťaže

: 9.00 – 9.20 – prezentácia,
9.20 – 9.30 – inštruktáž BOZP a organizačné pokyny,
9.30 – začiatok turnaja podľa pokynov hl. rozhodcu,
13.00 – vyhodnotenie a predpokladaný koniec súťaže.

Činovníci  

: riaditeľ súťaže: Mgr. Richard Vrbovský,
hlavný rozhodca súťaže: Mgr. Pavol Babic.

Účasť a jej podmienky
: štartuje jedno štvorčlenné družstvo žiačok prihlásenej školy,
➢ súťaž je vyhlásená pre kategóriu – žiačky narodené 01.01.2002 - 31.12.2010,
➢ družstvo tvoria tri žiačky + jedna náhradníčka a vedúci družstva,
➢ žiačky ktoré navštevujú gymnázium v osemročnej forme (nastúpili
na gymnázium po ukončení piateho ročníka ZŠ) môžu reprezentovať školu
v kategórii ZŠ pri dodržaní podmienky, že sú žiačkami ročníkov, ktoré
kopírujú ročníky základnej školy (na ZŠ by boli žiačkami 6. – 9. ročníka).
Tieto žiačky v bežnom ročníku (školský rok 2017/2018) môžu štartovať aj
v kategórii stredných škôl, ale v tom prípade už nemôžu štartovať v kategórii
základných škôl. Každý účastník školských športových súťaží môže teda
štartovať LEN V JEDNEJ VEKOVEJ KATEGÓRII. Žiačky, ktoré
navštevujú vyššie ročníky osemročných gymnázií (kvinta, sexta, septima,
oktáva – prípadne iné označenie) môžu súťažiť len v kategórii stredných
škôl,
➢ hráčky musia mať športovú obuv a oblečenie,
➢ každý účastník súťaže je povinný mať so sebou originál preukazu
poistenca,
➢ škola sa musí pred súťažou preukázať súpiskou členov družstva vytlačenou
z portálu www.skolskysport.sk s menom zodpovedného vedúceho
družstva a s potvrdením riaditeľa školy,

-2➢ osobné údaje účastníkov súťaže budú spracovávané, zverejňované a
archivované v súlade so zákonom č. 122/2013 Z. z. len pre potreby tejto
súťaže v rozsahu: dokumentácia súťaže, účtovníctvo, fotodokumentácia a
informácie na web stránke CVČ.

Súpisku je potrebné vložiť na portál www.skolskysport.sk najneskôr do 11.01.2018!!!
Úhrada 

: stravné a cestovné je na vlastné náklady účastníkov súťaže.
Technické zabezpečenie /loptičky/ a ceny hradí CVČ H
 avanské 9.

Rôzne  

: za zdravotný stav súťažiacich zodpovedá vysielajúca škola.
Každý účastník je povinný si priniesť originál preukazu poistenca
a športovú obuv na prezutie! Vysielajúca škola zodpovedá v plnej
miere za bezpečnosť a ochranu zdravia účastníkov súťaže od okamihu
odchodu z miesta zrazu
až po prezentáciu a tiež počas súťaže mimo priestorov hracej miestnosti. Organizátor súťaže
stráca zodpovednosť
za účastníkov po skončení súťaže, ktorej časový rozpis je
v propozíciách uvedený. Zároveň žiačky musia v plnej miere
rešpektovať
pokyny
organizátorov súťaže, s ktorými sa oboznámia
pred jej začiatkom. Za odložené veci
v priestoroch šatne usporiadateľ
nezodpovedá.
TECHNICKÉ USTANOVENIA:
Predpis

: hrá sa podľa platných pravidiel stolného tenisu v skupinách „každý
s každým“ v 3 dvojhrách, štvorhre, prípadne v ďalších 3 dvojhrách na
dva víťazné sety do jedenásť. Z každého hracieho dňa postupujú do
finále prvé dve súťažné družstvá. Finálová časť sa hrá systémom
„každý s každým“ v 3 dvojhrách, štvorhre, prípadne v ďalších
3 dvojhrách na dva víťazné sety do jedenásť.
Každá hráčka musí mať vlastnú raketu.
Usporiadateľ si vyhradzuje právo prípadnej zmeny časového rozpisu
súťaže a tohto hracieho systému podľa počtu prezentovaných družstiev.

Čakacia doba

: do 5 minút po ukončení prezentácie.

Protesty

: podáva písomne vedúci družstva školy, do 5 minút po ukončení
jednotlivých zápasov družstva hlavnému rozhodcovi súťaže, s vkladom
10 EUR.

Prihlášky 

: neúčasť školy na súťaži je potrebné nahlásiť
najneskôr do 11.01.2018 na:
● e-mailovú adresu: vrbovsky.riso@gmail.com
● telefonicky ☏ 0918977140 – p. Vrbovský.

Postup 

: do krajského kola, ktoré sa uskutoční 07.03.2018 v Kalinove, postupujú
zo súťaže dve najlepšie družstvá.

Banská Bystrica 08.01.2018

Mgr. Richard Vrbovský v. r.
riaditeľ CVČ

