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TEL.: 286 884 456-7

DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE PRAHA 9
PRACOVIŠTĚ:
GEN. JANOUŠKA 1060
PRAHA 14 - ČERNÝ MOST
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STOLNÍ TENIS
OBVODNÍ KOLO - PRAHA 9 A 14
Pořadatel:

DDM Praha 9 – Měšická 720, 190 00 Praha 9
Oddělení soutěží – Gen. Janouška 1060, 198 00 Praha 9 – Černý Most,
e-mail: karel.slama@ddmpraha9.cz , tel/fax.:286889428, mobil:731562076

Datum, místo :

Úterý 23. 10. 2018, Arena Sparta – Podvinný mlýn, hala stolního tenisu
www.arena-sparta.cz/kontakty/
8,30hod
9,00hod

Prezence:
Zahájení:
Předpokládaný
konec:
Kategorie:

Startují:
Systém turnaje:

Přihlášky:

Rozhodčí:
Startovné:
Pravidla:
Ceny:
Postup:
Upozornění:

V Praze dne 10. 10. 2018

do 14hod
Starší žáci a žákyně
chlapci a dívky narození 1. 1.2002 do 31. 12.2005 - žáci II. stupně
Každý závodník má s sebou kartičku zdravotní pojišťovny.
Za každou školu může startovat jedno čtyřčlenné družstvo chlapců
(tříčlenné družstvo + náhradník) a tříčlenné družstvo dívek (dvojčlenné
družstvo + náhradnice)
soutěž družstev
Chlapci: tříčlenná družstva + náhradník
Systém:A – X, B – Y, C – Z, čtyřhra, B – X, A – Z, C – Y, hraje se do
čtvrtého vítězného bodu
Dívky: dvoučlenná družstva + náhradnice
Systém: A – X, B – Y, čtyřhra, A – Y, B – X, hraje se do třetího vítězného
bodu
Zasláním soupisky na e-mail: karel.slama@ddmpraha9.cz do 17. 10. 2018

Soupiska je ke stažení na www.ddmpraha9.cz .
Originál soupisky, potvrzený ředitelem školy, bude kontrolován při
prezentaci. Bez potvrzené soupisky a kartičky zdravotní pojišťovny
nebudou hráči připuštěni do turnaje.
Každá škola má s sebou rozhodčího (může být i žák, který je seznámen se
základními pravidly).
Startovné se nevybírá.
Hraje se podle platných pravidel stolního tenisu a rozpisu dodaného
pořadatelem.
Diplom a pohár obdrží první tři družstva v každé kategorii.
Vítězná družstva v obou kategoriích postupují do krajského kola.
Každý soutěžící má vlastní pálku a míček. Šatny jsou k dispozici, pitný
režim organizátor nezajišťuje, doporučujeme cennosti nechat u doprovodu.
Vstup do tělocvičny je pouze po přezutí. Dozor nad žáky zajišťuje v plném
rozsahu a po celou dobu soutěže vysílající škola, pokud se zákonným
zástupcem nedohodne jinak (Vyhláška MŠMT ČR č.55/2005 §7, odst. 2)
Za zdravotní způsobilost odpovídá vysílající škola. Účastníci sebou musí
mít průkazku zdravotní pojišťovny. Vedoucí družstev zodpovídají za
chování svého družstva. V případě nesportovního chování a nebo
poškození majetku haly, bude družstvo vyloučeno ze soutěže a bude
požadována úhrada škody.
Sláma Karel
oddělení sportu DDM Praha
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