PROPOZÍCIE
DLHODOBÝCH ŠPORTOVÝCH SÚŤAŽÍ STREDNÝCH ŠKÔL KSK

RF v STOLNOM TENISE chlapcov - región A
PRE ŠKOLSKÝ ROK 2017/2018
A.VŠEOBECNÉ USTANOVENIA –---------------------------------------------------------------------------------VYHLASOVATEĽ : Košický samosprávny kraj, odbor školstva
ORGANIZÁTOR
: CVČ – Regionálne centrum mládeže Košice, Strojárenská 3
Miesto konania:
Hotelová Akadémia, Južná trieda 10, Košice
Termín:
10.11.2017 RF chlapci - prezentácia od 8:00 - 8:15 hod.
Hlavný rozhodca:

RNDr. Marta Brúderová, odborný garant, výsledkový servis,
tel.: 0918181477, 0903848054, e-mail: marta.bruderova17@gmail.com

Úhrada cestovného:
Občerstvenie:

Podľa usmernenia CVČ – RCM
zabezpečí CVČ - RCM

Súpisky s menným zoznamom súťažiacich / meno + priezvisko/ zaslať emailom najneskôr do 2.11.2017 na adresu: marta.bruderova17@gmail.com a
oznámiť jej e-mailom alebo telefonicky aj svoju prípadnú neúčasť !!! Originály
súpisiek doniesť v deň súťaže. Vedúci jednotlivých družstiev p o v i n n e
vyznačia poradie nasadenia svojich hráčov v poradí 1. až 3.
B.TECHNICKÉ USTANOVENIA –----------------------------------------------------------------------------------PREDPIS

:

PRÁVO ŠTARTU
:
PODMIENKA ÚČASTI :

Hrá sa podľa Pravidiel stolného tenisu, tohto rozpisu a s ním
súvisiacim vydaným žrebovaním
Študenti SŠ denného štúdia, narodení 1.1.1997 - 31.12.2003
* vlastná raketa a prezuvky
* športové oblečenie – nie biele tričko
* preukaz poistenca,
* potvrdená súpiska
* účasť vedúceho
chlapci – dievčatá ako jednotlivci , resp. družstvá/3 hráči/
Hrací systém u dievčat a chlapcov bude progresívny KO
V základnom kole 2 najlepšie umiestnení hráči zo školy bodujú
do hodnotenia škôl

KATEGÓRIE
SYSTÉM

:
:

LOPTIČKY

:

zabezpečí spoluorganizátor

Bodovanie:

:

- za účasť družstva školy v RF - 3 body
- za umiestnenie družstva v RF:
1. miesto: 5 bodov
2. miesto: 3 body
3. miesto: 2 body
4. miesto: 1 bod

Ocenenie víťazov

:

pre víťazov diplomy a medaily

UPOZORNENIE

: Za zdravotný stav a poistenie zodpovedá vysielajúca organizácia.

Súťažiaci si musia priniesť preukaz poistenia a preukaz totožnosti.
Usporiadateľ nezodpovedá za stratu cenných vecí.
Spoluorganizátor si vyhradzuje právo na zmeny v rozpise, pokiaľ si to vyžiada
racionálne riešenie priebehu súťaže a má právo priebežne preveriť dátum
narodenia súťažiacich hráčov.

