
                                                

PROPOZÍCIE OKRESNÉHO KOLA

Stolný tenis starších žiakov a žiačok ZŠ

pre školský rok 2022/2023

Vyhlasovateľ: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR

Organizátor : CVČ, Orgovánová 5, Košice v spolupráci so ZŠ Bruselská 18.

Termín a miesto: 23.11.2022, ZŠ Bruselská 18, Košice

Kategória súťaže
Ročník štúdia
Ročník narodenia

A - národná postupová
1. až 9. roč. ZŠ a príslušných ročníkov OG 
01. 01. 2007 - 31. 12. 2016

Účastníci:
4-členné družstvá žiakov a žiačok. Za školu môže štartovať v každej 
kategórii len jedno družstvo.

Podmienky účasti:  Riadne a včas:
a) Vytvorená súpiska na portáli www.sutaze.skolskysport.sk 
b) Zaslaná  prihláška  s     menami  a     dátumom  narodenia  súťažiacich  na  

spracovanie  herného  systému  do  21.11.2022  na  mailovú  adresu
marta.bruderova17@gmail.com

c) Prihlášky doručené po termíne nebudú akceptované.
d) Každý  súťažiaci  uvedený  na  súpiske  danej  školy  je  povinný  na

vyžiadanie  pri prezencii predložiť preukaz poistenca.
e) Nezabudnite  na  povinnosť  súhlasu  zákonného zástupcu  súťažiaceho

s jeho štartom a spracovaním jeho osobných údajov cez EduPage. 

Prezencia: Od 08:00 do 08:30 v deň súťaže v telocvični ZŠ Bruselská 18.
Súťažiacich prezentuje dospelá osoba.
Pri prezencii odovzdať :
Súpisku  s uvedením  mena,  priezviska,  dátumom  narodenia,  vytlačenú
z www.sutaze.skolskysport.sk, a potvrdenú vedením vysielajúcej školy. 

Žrebovanie: Uskutoční sa na porade vedúcich pred súťažou.
Predpis : Hrá sa podľa platných pravidiel stolného tenisu, organizačného poriadku    

a týchto propozícií.
Hrací systém : Poradie zápasov:

A – X                         
B – Y       1.kolo      
C – Z                         
A – Y       2.kolo         
B – X                         
Hrá sa na dva víťazné sety.
Úpravy platné od 1.9.2019. 
Súťaž sa môže hrať do 3. víťazného bodu, resp. všetkých 5 zápasov. 
Rozhodne o tom hlavný rozhodca podľa počtu družstiev a stolov.  
Počet súťažiacich 3 alebo 4.
Po 1.kole môže  striedať štvrtý hráč zo súpisky, resp.  nastúpi v ďalšom 
stretnutí družstiev.
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Výstroj: Športový úbor nie bielej farby, halová obuv, vlastné rakety a loptičky.

Hodnotenie: 1. Vyšší počet dosiahnutých bodov.

2. Pri  rovnosti  bodov  dvoch  družstiev  rozhoduje  o  poradí  výsledok  ich
vzájomného zápasu.

3. Pri rovnosti bodov troch družstiev rozhoduje o poradí z ich vzájomných
stretnutí:

a/počet bodov 
b/podiel  setov
c/ podiel loptičiek
d/ žreb 

Ceny: Družstvá na prvých troch miestach získajú diplom, pohár a medaily. 

Rozhodcovia : Zabezpečuje organizátor.

Postup: Do krajského kola postupuje víťazné družstvo. 

Podmienky a spôsob
zabezpečenia 
bezpečnosti a 
ochrany zdravia 
účastníkov súťaže:

Poistenie:
Každý  účastník  musí  mať  so  sebou  preukaz  poistenca.  Za  poistenie
účastníkov zodpovedá vysielajúca škola.
Za bezpečnosť a zdravotnú spôsobilosť  účastníkov zodpovedá vysielajúca
škola. 
Všetci účastníci ŠŠS sú povinní dodržiavať pravidlá bezpečnosti a ochrany
zdravia!
Za  dodržiavanie  organizačných  pokynov  ku  súťaži  zodpovedá  poverený
pedagóg vysielajúcej školy.

Upozornenie: Organizátor si vyhradzuje právo na zmenu v propozíciách. Prípadnú zmenu 
organizátor oznámi vedúcim družstiev na porade vedúcich. 
Organizátor nezodpovedá za škody alebo krádeže osobného vlastníctva! 
Pri neospravedlnenej neúčasti (družstva), je organizátor oprávnený 
požadovať úhradu vynaložených nákladov. 

Kontaktná osoba: za CVČ, Andrea Tilková - 0911 660 015

Časový rozpis: Prezencia:           08:00 - 08:30 hod.
Porada:                    08:35 - 08:45 hod.
Nástup:                08:50 - 08:55 hod.
Začiatok súťaže: 09:00 hod. 

 

Košice 27.10.2022

Propozície vystavil: Andrea Tilková, koordinátor ŠŠS
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