
 
 

PROPOZÍCIE 

KRAJSKÁ ŠPORTOVÁ OLYMPIÁDA  SŠ  V   STOLNOM   TENISE v Košickom kraji 

 

PRE ŠKOLSKÝ ROK 2018/2019 

 

 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:                         dievčatá -  3.6.2019 

                                   chlapci -  4.6. 2019 
Čas:                               o 8:15  hod. - prezencia dievčatá aj chlapci 

 

Úhrada:              Podľa usmernenia CVČ – RCM 

Hlavný rozhodca:       RNDr. Marta Brúderová, odborný garant, výsledkový servis,   

                          tel.: 0918181477 e-mail: marta.bruderova17@gmail.com 

Občerstvenie : pitný režim pre súťažiacich zabezpečí spoluorganizátor a bagety CVČ- RCM. 

 

  Súpisky zasielajte RNDr. Marte Brúderovej  do 24.5.2019  na e-mailovu adresu:     
marta.bruderova17@gmail.com a prípadné zmeny v už zaslanej súpiske môžete dohlásiť aj 

na jej tel. č. 0918181477 najneskôr do 30.5. 2019.   Žiadame v súpiskách uviesť meno 

a priezvisko všetkých súťažiacich a jasne vyznačiť prvých dvoch nasadených 

hráčov.!!! Súťažiť v stolnom tenise  môže družstvo s minimálnym počtom 2 žiakov a maximálnym 

počtom 4 žiakov. 

   
  
B.TECHNICKÉ  USTANOVENIA –----------------------------------------------------------------------------------- 
PODMIENKA  ÚČASTI : Súpiska /napísaná na PC /potvrdená riaditeľom školy – predložiť pri prezencii. Preukaz 

poistenca, a preukaz totožnosti. Vedúci každého súťažiaceho družstva zároveň so súpiskou  odovzdá pred zahájením 

súťaže  aj súhlas dotknutej osoby tých  hráčov, ktorí ešte súhlas neodovzdali na predchádzajúcich Dlhodobých športových 

súťažiach konaných v tomto šk. roku 2018/19. Súhlasy dotknutých osôb Vašich súťažiacich žiakov odovzdajte 

koordinátorovi z CVČ – RCM.  Bez odovzdaného podpísaného súhlasu dotknutej osoby sa žiak nemôže zúčastniť na 

športovom turnaji.    

 
      PREDPIS        :       Hrá sa podľa Pravidiel stolného tenisu,  tohto rozpisu  a s  ním            
                                  súvisiacim vydaným  žrebovaním    
 

PRÁVO ŠTARTU  :       Študenti a študentky SŠ denného štúdia narodení 1.1.1998 - 31.12.2004  

PODMIENKA  ÚČASTI : *  vlastná raketa a loptičky na rozcvičenie, prezuvky  
   *  športové oblečenie – nie biele tričko   
   *  preukaz  poistenca,   

                                    *  potvrdená  súpiska   
                                    *  účasť vedúceho   
KATEGÓRIE  : chlapci a dievčatá - družstvá/minimálne 2 a maximálne 4 žiaci/ 
SY S T É M      : Hrací systém u dievčat a chlapcov bude progresívny KO 
LOPTIČKY   NA HRU:     zabezpečí CVČ - RCM 
C E N Y :           diplomy + medaile - družstvá na  1. - 3.m. v oboch kategóriách 
VYHODNOTENIE  : V mieste konania súťaže ihneď po jej ukončení 
 

UPOZORNENIE   :   Za zdravotný stav a úraz žiaka/žiačky počas súťaže spolu s poistením zodpovedá             

vysielajúca organizácia. 
Vedúci družstva zodpovedá za dodržiavanie slušného správania sa svojich hráčov na ihrisku 

a v priestoroch telocvične, haly. Rozhodca – má právo vylúčiť hráča, prípadne  ukončiť stretnutie 

predčasne ak spozoruje neprimerané správanie, alebo iné narúšanie priebehu turnaja. 

     Usporiadateľ nezodpovedá za stratu cenných vecí. 
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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). 
V priestoroch konania KŠO /telocvične, šatní a v celom areáli školy/ je zakáz fajčenia! V prípade nerešpektovania 

a porušovania tohto zákazu je usporiadateľ oprávnený vylúčiť družstvo zo súťaže.  

 

Bodovanie:         - za účasť na KŠO:  10 bodov 

          - za umiestnenie v KŠO :  

1. miesto: 5 bodov 

2. miesto: 3 body 

3. miesto: 2 body 

4. miesto: 1 bod                                 


