
Středisko volného času Litomyšl, Dukelská 534, 570 01 Litomyšl, 
oddělení tělovýchovy

telefon 732163054, e – mail: janda@ddm.litomysl.cz

Oblastní kolo ve stolním tenisu družstev

Pořadatel :            Středisko volného času Litomyšl
                             TJ Jiskra Litomyšl – oddíl stolního tenisu
Termín :                čtvrtek 18.10.2018 – 8,00 hodin
Místo :                  Litomyšl – víceúčelová hala TJ Jiskra u koupaliště/herna stolního tenisu/
Přihlášky:             nejpozději do 15.10.2018 
Soupisky :            družstva škol startují na společnou soupisku, kterou vedoucí družstva           
                             odevzdá před soutěží
Šatny :                  v budově sportovní haly
Informace :           Petr Janda – SVČ Litomyšl 
Předpis :               hraje se podle  pravidel stolního tenisu a těchto propozic
Soutěž:                 družstva škol: chlapci 3 + 1 náhradník
                                                    dívky 2 + 1 náhradnice
                             za školu mohou startovat dvě družstva v     dané kategorii
Startují :               odděleně chlapci a dívky v soutěži družstev:
                             a/ kategorie III./žáci a žákyně/ - ročník 2007,2006,2005
                             b/ kategorie IV./žáci a žákyně/ - ročník 2005,2004,2003,2002
                             c/ kategorie V./studenti a studentky SŠ/ - ročník 2003,2002,2001,2000,1999
                             systém: chlapci čtyřhra,A-X,B-Y,C-Z,B-X,A-Z,C-Y /hraje se do čtvrtého
                                                       vítězného bodu/
                                          dívky čtyřhra,A-X,B-Y,A-Y,B-X /hraje se do třetího vítězného
                                                     bodu/
Systém soutěže :  kolo okresní s postupem do krajského kola, hrát se bude skupinovým nebo  
                           vylučovacím systémem podle počtu přihlášených družstev
Podmínky účasti : v družstvu může startovat neomezený počet registrovaných hráčů příslušné
                             věkové kategorie
                             hráče musí doprovázet osoba starší 18 let
                             vysílající škola zodpovídá za zdravotní způsobilost žáků a žákyň zúčastnit
                             se soutěže
                             při prezentaci vedoucí družstva nahlásí složení družstva
Úbor :                   každý účastník soutěže musí mít sportovní oblečení a obuv /tenisky/ a 
                             vlastní pálku /pořadatel nezapůjčuje/
Ceny :                   první tři družstva obdrží diplomy
Různé :                 pořadatel si vyhrazuje právo, že v případě nutnosti upraví podmínky 
                             soutěže
                             vedoucí družstva musí mít vhodnou obuv na přezutí do herny

Postup do kraje:     IV. kategorie ZŠ žáci, žákyně ročníku narození 2002–2005 a studenti
                                                  gymnázií příslušných ročníků narození.
                                 V. kategorie SŠ studenti, studentky, účastníci denního studia
                                                 (nar. 1999–2003).

     Josef Štefl v.r.                                                                                         Petr Janda
      ředitel SVČ                                                                                      vedoucí oddělení TVS
       Litomyšl                                                                                               SVČ Litomyšl

Karel Štarman v.r.,
TJ Jiskra Litomyšl

oddíl stolního tenisu
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