PROPOZÍCIE
DLHODOBÝCH ŠPORTOVÝCH SÚŤAŽÍ STREDNÝCH ŠKÔL KSK

RF v STOLNOM TENISE - región B a C
PRE ŠKOLSKÝ ROK 2018/2019
A.VŠEOBECNÉ USTANOVENIA –---------------------------------------------------------------------------------VYHLASOVATEĽ : Košický samosprávny kraj, odbor školstva
ORGANIZÁTOR
: CVČ – Regionálne centrum mládeže Košice, Strojárenská 3
Miesto konania:
podľa dohody
Termín:
podľa dohody

Úhrada:

Podľa usmernenia CVČ – RCM

Hlavný rozhodca:

Región B - Mgr. Peter Piskay (0918751092)
Región C – podľa dohody
Občerstvenie : pitný režim a bagety pre súťažiacich zabezpečí CVČ- RCM.
B.TECHNICKÉ USTANOVENIA –----------------------------------------------------------------------------------PREDPIS
:
Hrá sa podľa pravidiel stolného tenisu, tohto rozpisu a s ním
súvisiacim vydaným žrebovaním. Každý súťažiaci musí mať so sebou preukaz poistenca.
Zároveň so súpiskou doneste na turnaj vypísané tlačivo súhlas dotknutej osoby. Bez podpísaného súhlasu
zákonného zástupcu sa súťažiaci žiak nemôže zúčastniť daného športového turnaja DŠS KSK.
PRÁVO ŠTARTU

:

PODMIENKA ÚČASTI :

Študenti a študentky SŠ denného štúdia narodení 1.1.1998 – 31.12.2004
* vlastná raketa a loptičky na rozcvičenie, prezuvky
* športové oblečenie – nie biele tričko
* preukaz poistenca,
* potvrdená súpiska
* účasť vedúceho
chlapci a dievčatá – družstvá 4 členné (3+1 náhradník) + 1 vedúci

KATEGÓRIE

:

SYSTÉM

hrá sa podľa pravidiel stolného tenisu a tohto rozpisu.
A-Y, B-X, C- Z, štvorhra, A-X, B-Z, C-Y. Hrá sa na 3 vyhraté sety do štvrtého bodu
v stretnutí.

Poradie zápasov:

:

CENY
:
VYHODNOTENIE

:

UPOZORNENIE

:

diplomy + medaile - družstvá na 1. - 3.m. v oboch kategóriách
V mieste konania súťaže ihneď po jej skončení

Za zdravotný stav a poistenie zodpovedá vysielajúca organizácia.
Organizátor si vyhradzuje právo na zmeny v rozpise, pokiaľ si to vyžiada
racionálne riešenie priebehu súťaže a má právo priebežne preveriť dátum
narodenia súťažiacich hráčov. Organizátor nezodpovedá za cenné veci
ponechané v šatni (mobil, peniaze, raketa, drahé ošatenie).

Bodovanie:

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

