SÚŤAŽNÝ PORIADOK ŠKOLSKEJ ŠPORTOVEJ LIGY ZŠ
V STOLNOM TENISE SÚŤAŽNÝ ROČNÍK 2018 – 2019
VŠEOBECNÉ USTANOVENIA
Určené : a / Prihláseným základným školám v pôsobnosti Magistrátu mesta Košice
b / Súťažnej komisii ligy
c / Vedúcim družstiev za ZŠ
Súťažná komisia (riadiaci orgán):
ZŠ Bruselská 18 (spoluorganizátor)
Mgr. Renáta Priščáková
0905 745 121
RNDr. Marta Brúderová, odborný garant súťaže, výsledkový servis, informácie k súťaži
marta.bruderova17@gmail.com 0918 181 477, 0903 848 054 *
Centrum voľného času
Andrea Tilková, koordinátor súťaže
tilkova@cvckosice.sk, mobil: 0911 660 015 / pevná linka: 055 6411 411 (419)
Sekretariát ligy :
Centrum voľného času
Orgovánová 5, 040 11 Košice
PaedDr. Alena Mocná, mocna@cvckosice.sk
1. Povinnosti organizátora
Zabezpečiť kalendár súťaže, evidenciu súťažiacich a výsledkov ( + prideľovanie bodov za účasť),
medaily a diplomy jednotlivcom, poháre a diplomy družstvám
2. Termíny
Rozpis súťaže – jednotlivé turnaje, čas začiatku a trvania súťaže sú neoddeliteľnou súčasťou tohto
Súťažného poriadku, sú záväzné pre všetky zúčastnené základné školy a budú zverejnené po
spracovaní prihlášok. Súťažiaci sú povinní zúčastňovať sa súťaže v určenom termíne a čase.
3. Miesto
Základná škola Bruselská 18, Košice – malá telocvičňa
4. Účastníci
Jednotlivci žiaci a žiačky ZŠ.
5. Vekové kategórie
Bch, Bd
– žiaci narodení 01.01.2003 a mladší
Ach, Ad
– žiaci narodení 01.01.2007 a mladší
SÚŤAŽNÉ USTANOVENIA
•
•
•

– žiačky narodené 01.01.2003 a mladšie
– žiačky narodené 01.01.2007 a mladšie

Systém súťaže – progresívny k.o - znamená klesajúcu tendenciu v umiestnení hráča po
prehratom zápase. Hráč hrá, kým nedosiahne konkrétne umiestnenie v každom kole.
Bodovanie – Jednotlivci sú bodovaní podľa štandardnej tabuľky. Každá kategória má 5 kôl.
Výsledok školy v danom kole a kategórii je daný súčtom bodov 2 jeho najlepšie umiestnených
hráčov.
Odmeny kolá – prví traja športovci v každej kategórii medaily a diplomy

•
•

•
•

Odmeny finále – prví traja športovci v každej kategórii medaily a diplomy
– prvé 3 družstvá v každej kategórii poháre a diplomy
Odmena pre učiteľov a rozhodcov bude zabezpečená formou poukážok na základe výkazu
prác od koordinátorov a doručená po ukončení ligy (jún 2019) vo výške 3,-eurá/hodina (v
pracovnom čase 8:00 - 15:30 hod. a v čase vyučovania) 6,-eur/hodina (v čase osobného
voľna).
Finále – do finále postupuje 12 jednotlivcov z každej kategórie, ktorí získali najvyšší súčet
bodov za výsledky v dlhodobej súťaži v stolnom tenise ZŠ.
Finále bude prebiehať po ukončení základných kôl podľa určenia koordinátora a slávnostné
vyhlásenie výsledkov sa uskutoční 13.6.2018.

TECHNICKÉ USTANOVENIA
1.Pravidlá
Súťaží sa podľa platných pravidiel stolného tenisu a tohto súťažného poriadku. Školy štartujú na
súpisku potvrdenú riaditeľom školy. Súpiska nemá limitovaný počet hráčov, ale v každom kole môžu
štartovať maximálne 3 – 4 súťažiaci z danej vekovej kategórie. V prípade malého počtu účastníkov sa
môžu kategórie spájať.
2. Čas priebehu súťaže
Súťažný deň :
Porada vedúcich :
Prezencia v deň súťaže :
Vyžrebovanie :
Začiatok súťaže :

vždy š t v r t o k
15,10 hod.
15,30 – 15,40 hod.
15,40 hod.
15,45 hod.

3. Výstroj
Športový úbor nie bielej farby, halová obuv, vlastné rakety a loptičky na rozohranie.
4. Podmienky účasti
Súťažiacich prezentuje dospelá osoba. Za zdravotný stav žiakov zodpovedá zákonný zástupca alebo
vysielajúca škola, každý účastník musí mať so sebou preukaz poistenca.
5. Výsledky
Výsledky zo súťaže zabezpečuje odborný garant a zašle zúčastneným školám.
6. Záverečné ustanovenia
• všetky prípadné námietky účastníkov pretekov sa nahlasujú na sekretariát ligy, ktorý ich
uvedie do zápisu a následne ich bude riešiť riadiaci orgán ligy.
• zúčastnené základné školy sa riadia týmto súťažným poriadkom, pravidlami ligy a rozpisom
súťaží.
• organizátor súťaže si vyhradzuje právo na zmenu v propozíciách a nezodpovedá za stratu
osobných vecí počas súťaže. Dozor nad žiakmi zabezpečuje zákonný zástupca, vedúci,
učiteľ.

PaedDr.Alena Mocná
riaditeľka CVČ
Príloha: Rozpis turnajov + prihláška

ROZPIS SÚŤAŽE – TURNAJOV
Predbežný T E R M Í N O V N Í K
- na adresu marta.bruderova17@gmail.com zaslať prihlášky do 26.11.2018
( prihláška je súčasťou tohto rozpisu nižšie)
- prvé kolo súťaže sa uskutoční dňa 06.12.2018 (štvrtok)
- originál súpisky odovzdá vedúci na porade v deň súťaže o 15:10 hod. v herni vedľa malej
telocvične na ZŠ Bruselská 18
- rozpis súťaže bude zaslaný vedúcim družstiev e-mailom

P r i h l á š k a (záväzná)
do školskej športovej ligy ZŠ v stolnom tenise v šk. roku 2018/2019

ŠKOLA : ___________________________________________________________
Zodpovedný za účasť žiakov :___________________________________________
Kontakt : ________________________ E-mail : ____________________________

kategória

Ad
nar.2007 a ml.

Ach
nar.2007 a ml.

Bd
nar.2003 a ml.

Bch
nar.2003 a ml.

Počet účastníkov
v kategórii
Pri rozpise termínov
pre jednotlivé kategórie akceptujeme termíny
školských prázdnin a prípadných lyžiarskych zájazdov ( vtedy nebude
dlhodobá súťaž prebiehať ).
Vpíšte termín lyžiarskeho zájazdu Vašej školy: .......................................................

