
 

 

 

 

 

 

P R O P O Z I C E  

OKRESNÍHO KOLA VE STOLNÍM TENISU 

kategorie IV.  

Vyhlašovatel:  MŠMT ČR, Krajský úřad MSK 

Pořadatel:  KR AŠSK Moravskoslezského kraje 

Organizátor:  DDM Orlová, Oddíl stolního tenisu SIKO a ZŠ U Kapličky Orlová     

Ředitel soutěže. Ing. Ladislav Sikora                                        

Garant:  Lenka Vargová                        

Termín:  středa 16. 11. 2022 

Prezentace:  10:00  –  10:30 hod                                  

Začátek soutěže:       10:45 hod 

Místo:   tělocvična  a herna na ZŠ U Kapličky 959, Orlová – Lutyně, 735 14                             

   Vstup bočním vchodem od DDM Orlová (zastávka Orlová-Střed) 

Přihlášky:  do 11. 11. 2022 na email:  vargova@ddm-orlova.cz  

                                   mobil:  773 744 407   

  

Poznámka: Na výše uvedený email nahlásit účast školy v jednotlivých kategoriích. 

  Soupisky hráčů odevzdáte na místě soutěže. 

                         

Podmínky účasti: 

  Pro účast škol je nutno splnit 4 podmínky: 

a) družstvo je složeno z žáků jedné školy 

b) členové musí odpovídat stupněm školy 

c) členové musí odpovídat ročníkem narození 

d) žák smí v daném školním roce startovat pouze v 1 věkové kategorii 

e) řádně vyplněná soupiska účastníků potvrzená ředitelstvím školy 

 

Účastníci soutěže: hoši, dívky IV - rok narození 2009, 2008, 2007 

 Žactvo příslušného ročníku ZŠ a víceletých gymnázií. 

 Do okresního kola postupují družstva, která se v městském kole 

 umístila na 1. a 2. místě.   

  

Pravidla:  Soutěží se podle platných pravidel stolního tenisu a rozpisu daného 

pořadatelem. 

Chlapci: tříčlenná družstva + náhradník (3 + 1) 

Systém: A-Y, B-X, C-Z, čtyřhra, A-X, C-Y, B-Z 

Hraje se do 4. vítězného bodu. 

Dívky: dvoučlenná družstva + náhradnice (2 + 1) 

Systém: A-Y, B-X, čtyřhra, A-X, B-Y 

Hraje se do 3. vítězného bodu.  

Všechna utkání se hrají na 3 vítězné sady, každá sada do 11-ti míčků. 

 Nejlepší hráč (hráčka) musí být uveden(a) na pozici A nebo X 
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Ceny:                         Medaile pro týmy na 1. až 3. místě, sladké odměny 

 

Vybavení hráčů: S sebou vlastní pálky, míčky, obuv s bílou podrážkou a sportovní 

úbor do tělocvičny, nejlépe rozlišovací dresy pro družstvo !!! 

  

Protesty: Podává vedoucí družstva do 5 minut po výskytu či oznámení příslušné 

události hlavnímu rozhodčímu s vkladem 200,- Kč. V případě zamítnutí 

propadá vklad ve prospěch pořádající školy.  

 

Jízdné: nebude proplaceno 

 

Rozhodčí: turnaj bude řídit kvalifikovaný rozhodčí stolního tenisu  

 

Upozornění: Vysílající složka ručí za zdravotní stav svých závodníků.  

 Každý pedagog nese zodpovědnost za své družstvo a případné 

poškození majetku bude škole naúčtování v plné výši.   

Upozorňujeme, že za cenné předměty pořadatel neručí. 

                                    nejlépe je s sebou nebrat! 

 Za chování žáků zodpovídá vedoucí družstva. Při vážném porušení 

chování (vulgární výrazy, kouření, ničení šaten …) může být družstvo 

vyloučeno z turnaje. 

 

                                           

   

  Lenka Vargová  

  garant okresního kola 

 

 

 

 

 

Realizace soutěže byla podpořena Ministerstvem školství, mládeže a  
tělovýchovy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 PŘIHLÁŠKA NA SOUTĚŽ A SOUPISKA 
(PREZENČNÍ LISTINA SOUTĚŽÍCÍCH A DOPROVODU) 

Název, datum a místo konání akce:  

Kategorie:  

 
 

 

 

 

McDonalds Cup, 10. 5. 2022, Ostrava 
Věková kat. 

chlapci/dívky 

 

Školní k. Okrskové k. Okresní k. Krajské k. Kvalifikace Republikové finále 

Název školy (ŠSK ) Adresa (ulice, psč, obec), telefon, e-mail 

  

Vedoucí, trenér (jména) Adresa (ulice, psč, obec)  

   

   

Č. Soutěžící   (příjmení, jméno) Rok narození Třída Poznámka 

1.     

2.     

3.     

4.     

5.     

6.     

7.     

8.     

9.     

10.     

11.     

12.     

 

 
V ______________________ dne: __________ 

 

Výše uvedený seznam žáků má u vysílající školy uložený udělený výslovný souhlas se zpracováním 

osobních údajů pro vyjmenované účely pořadatelem – jméno a příjmení, datum narození, zveřejňování 

výsledků a výsledkových listin, fotografie a video. Originál výslovného souhlasu je uložený ve spisech 

žáků.  

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. 

 
                                                                              

                                                                                                                           Razítko a podpis ředitele školy 
            

 

 

 

 


