
 
Školní sportovní klub při ZŠ Trutnov - Poříčí 

P R O P O Z I C E 
Okresního kola ve stolním tenise chlapců a 

dívek kategorie III., IV., V. 

 
Středa 17. října 2018 kat. III. IV. V: - D + H   

 
A. Všeobecná ustanovení 

 

1. Soutěž:  Typ „C – Pohár AŠSK ČR“,    

2. Organizátor: Z pověřením OR AŠSK ČR: 

ŠSK při ZŠ, Trutnov 3, Náchodská 18 

Náchodská 18, Trutnov 3, 54103 

 

3. Termín:   středa 17. října 2018 kat. III. IV. V. D + H 

    

4. Místo konání:  Tělocvična ZŠ Trutnov - Poříčí 

 

5. Účastníci:   Startují družstva ZŠ a víceletých gymnázií okresu Trutnov + SŠ 

 

6. Kategorie:  Soutěž je řízena všeobecnými podmínkami AŠSK. V družstvech mohou 

startovat pouze žáci řádného studia příslušné školy, kteří budou 

uvedeni na soupisce vzor č. 1. (ke stáhnutí www.orassktrtunov.cz) 

potvrzené ředitelem školy. Na soupisce může být maximálně za 

družstvo H 3+1 a D 2+1 hráčů příslušné kategorie.  

 Věkové kategorie: III. H, D = [2005 - 2007]   

IV. H, D = [2002 – 2005] 

V. H, D = [1999 – 2003]  

 Ročník 2005 může startovat pouze v jednu kategorii  

  
7. Startovné:   200,- Kč za družstvo člen AŠSK, nečlen 400,-Kč. Platí se při prezenci. 

 

8. Prezence:   8.00 – 8.15 hodin (dodržte!!!) 

Nejpozději při prezenci předloží vedoucí družstva originál soupisky 

potvrzený razítkem školy s podpisem ředitele. Každá kategorie H, D má 

svoji soupisku! Pořadatel upozorňuje všechna družstva, že při prezenci 

bude provedena kontrola účastníků. 

 



9. Losování:   820 hodin 

 

10. Oficiální zahájení: 830 hodin nástupem všech družstev 

 

11. Ukončení soutěže: Předpokládaný konec je ve 14.00 hodin. Turnaj bude ukončen 

nástupem družstev, vyhlášením výsledků, předáním diplomů a cen. 

 

12. Přihlášky:  Zasílejte na adresu sku.j@seznam.cz emailem do pátku 12. října 2018 

(nezasílejte soupisky!). Na pozdější přihlášky nebude brán zřetel, 

neboť podle počtu přihlášených družstev bude předem připraven herní 

systém a soutěžní řád. V přihlášce uveďte kategorii, nejlepší hráč 

(hráčka) musí být na pozici A nebo X, název školy, registrační číslo 

klubu (členové AŠSK), kontaktní osobu (vedoucí družstva), telefon, fax, 

e-mail. Pořadatel může v každé kategorii akceptovat maximálně 8 

týmů!!! 

 

13. Finanční zabezpečení: Družstva startují na vlastní náklady. 

 

B. Technická ustanovení 

 

14. Podmínky účasti:  Vysílající škola odpovídá za zdravotní stav závodníků. Dozor nad žáky 

po dobu dopravy na soutěž, ze soutěže a na vlastní soutěži v plném 

rozsahu zajišťuje vysílající škola (Vyhláška č. 55/2005 Sb. § 7 odst. 2). 

Vedoucí družstva odpovídá za pořádek v šatnách, které nebudou 

uzamčeny, a za včasné nástupy na jednotlivé zápasy. 

15. Pojištění:  Soutěže AŠSK nejsou pojištěny. Účastníci nejsou pojištěni proti 

ztrátám a zraněním, a pokud způsobí jakékoliv materiální škody, uhradí 

je z vlastních prostředků. Pořadatel neručí za odložené věci v šatnách 

a v místě konání turnaje. 

16. Materiální zabezpečení: V areálu tělocvičny je k dispozici 6 stolů. Každé družstvo si zajistí 

míčky na rozcvičování. Pořadatel nebude v žádném případě míčky 

půjčovat! 

17. Míčky:   Předepsány jsou míčky na stolní tenis, zajišťuje pořadatel. 

18. Rozhodčí:  Hlavní rozhodčí: Jiří Skuček. Zápasový z řad učitelů a hráčů nehrajících 

družstev. 

19. Předpis:   Soutěž se hraje podle platných pravidel stolního tenisu družstev. 

Pořadatel si vyhrazuje právo některá pravidla upravit s ohledem na 

zajištění hladkého průběhu turnaje. Vedoucí družstev budou se 

zásadními úpravami seznámeni na zahajovací poradě. 

20. Protesty:  Je možno podat do 30 minut od vzniku příčiny písemně s vkladem 200,- 

Kč. Protesty řeší komise ve složení: 

mailto:sku.j@seznam.cz


a) ředitel turnaje b) hlavní rozhodčí c) zástupce týmů 

21. Systém:  Systém bude určen podle počtu přihlášených družstev. Pořadatel může 

v každé kategorii akceptovat maximálně 8 týmů!!! 

22. Postup:   Do krajského kola postupují vítězná družstva kategorie IV. a V. 

23. Ceny:   Pro první tři družstva v každé kategorii diplom a pohár. 

24. Výsledky:  Budou umístěny na stránkách pořádající školy – www.zsnachtu.cz, 

www.orassktrutnov.cz. 

25. Důležité upozornění: Vedoucí týmů zajistí, aby hráči družstev měli předepsanou obuv. 

Bez předepsané obuvi nesmí žák hrát!!! 

26. Občerstvení:  Na sportovišti nebude k dispozici. 

  

 

 

V Trutnově, dne 7. září 2018 

 

           Mgr. Zdeněk Švarc                         Jiří Skuček 

               ředitel soutěže             Předseda OR AŠSK ČR – Trutnov p.s. 

 

 

 

 

 

http://www.zsnachtu.cz/
http://www.orassktrutnov.cz/

