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Centrum voľného času, Havranské 9, 975 90 Banská Bystrica 

Č. j.: 049–M/2022/JL 

PROPOZÍCIE 

OKRESNÉHO KOLA V STOLNOM TENISE štvorčlenných družstiev žiakov ZŠ a OG 

pre školský rok 2021/2022 

 

 

 

Vyhlasovateľ: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR 
Organizátor: Centrum voľného času, Havranské 9, Banská Bystrica 
 
Termín a miesto: 
 

24. marec 2022 /štvrtok/ o 9:00 hod  
Centrum voľného času, Havranské 9, Banská Bystrica 

Technické 
prevedenie:  Hracia miestnosť CVČ Havranské 9, Banská Bystrica 

Kategória: 
 
Žiaci narodení 01.01.2006 – 31.12.2011 
 

Účastníci: 
 
ZŠ Moskovská, ZŠ Golianova, ZŠ Selce 
 

Podmienka účasti: • Riadne a včas: 
a) Prihlásiť sa cez www.sutaze.skolskysport.sk  - vložiť súpisku do termínu: 

23.03.2022 
 
Prihlášky doručené po termíne nebudú akceptované. 
 

Každý žiak uvedený na súpiske danej školy je povinný na vyžiadanie  pri 
prezentácii predložiť originál preukazu poistenca. 

Prezentácia: 24.03.2022 od 9:00 h do 9:20h v mieste konania podujatia 
Pri prezentáciiodovzdať : 

 
a) Súpisku s uvedením mena, priezviska dátumom narodenia, označením 

čísla dresu, vytlačenú z www.sutaze.skolskysport.sk, a podpísanú 
vedením školy.  

b) Podpísané tlačivo súhlas so spracovaním osobných údajov, 
fotografovaním a natáčaním na video (zákonný zástupca žiaka udelí 
súhlas cez EduPage-Súťaže-Udeliť súhlas) 

Žrebovanie: Uskutoční sa na porade vedúcich pred turnajom. 
Predpis: Hrá sa podľa platných pravidiel stolného tenisu. 
Hrací systém 
a hrací čas: 

Hrací systém:hrá sa podľa platných pravidiel stolného tenisu v skupine 
,,každý s každým‘‘ v 3 dvojhrách, štvorhre, prípadne v ďalších 3 dvojhrách 
na dva víťazné sety do jedenásť. 
Hrací čas:nie je určený 

Hracie loptičky: Technické zabezpečenie /loptičky/ hradí CVČ Havranské 9, B. Bystrica 
Výstroj: Každý hráč musí mať vlastnú raketu a športovú obuv na prezutie. 

 
Hodnotenie: Výsledková listina bude zverejnená na portály školský šport po skončení 

súťaže. 

http://www.sutaze.skolskysport.sk/
http://www.sutaze.skolskysport.sk/
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Ceny: Družstvá na prvých troch miestach získajú diplom a športové poháre. 
Protesty: Podáva písomne vedúci družstva školy, do 5 minút po ukončení        

jednotlivých zápasov družstva hlavnému rozhodcovi súťaže, s vkladom 10 
EUR. 

Organizačný štáb: Mgr. Richard Vrbovský, Mgr. Jozef Lupták 
Rozhodcovia: Mgr. Jozef Lupták 
Financovanie: Stravné a cestovné je na vlastné náklady účastníkov súťaže. 
Poistenie: Účastníci štartujú na vlastné individuálne poistenie. Každý účastník musí 

mať so sebou preukaz poistenca. Za bezpečnosť a zdravotnú spôsobilosť 
účastníkov zodpovedá vysielajúca škola, za dodržiavanie organizačných 
pokynov ku súťaži zodpovedá poverený pedagóg vysielajúcej školy. 

Iné: Školská športová súťaž sa v čase pandemickej situácie organizuje v zmysle  
nariadení ÚVZ SR, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného 
zdravia k obmedzeniam hromadných podujatí. Viac info na: 
https://www.minedu.sk/sport-a-covid-19/ 

Zdravotná služba: Mgr. Lucia Sirotiarová 
Upozornenie: Organizátor si vyhradzuje právo na zmenu v propozíciách. Prípadnú zmenu 

organizátor oznámi vedúcim družstiev na porade vedúcich. Za odložené 
veci organizátor nezodpovedá! Pri neospravedlnenej neúčasti (družstva), je 
organizátor oprávnený požadovať úhradu vynaložených nákladov. 

Kontaktná osoba: Mgr. Jozef Lupták – jzfluptak@gmail.com – 0908 071 784 
Časový rozpis: 9.00 – 9.20 – prezentácia, 

9.20 – 9.30 – inštruktáž BOZP a organizačné pokyny, 
9.30 – začiatok turnaja podľa pokynov hl. rozhodcu, 
13.00 – vyhodnotenie a predpokladaný koniec súťaže. 

Poradie stretnutí: Žrebovanie sa uskutoční sa na porade vedúcich pred turnajom. 
Odborný garant 
súťaže na 
celoštátnej úrovni: 

Ing. Zuzana Perháčová 
Mobil : 0903 560 916 
E-mail : zperhacova@gmail.com 

 

         
 
 
 
V Banskej Bystrici 21.03.2022 
 
 
Propozície spracoval: Mgr. Jozef Lupták v. r.  Mgr. Richard Vrbovský v. r. 
              vychovávateľ CVČ                      riaditeľ CVČ 

https://www.minedu.sk/sport-a-covid-19/
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