Dům dětí a mládeže Praha 6
ve spolupráci s MHMP a s MČ Praha 6

V. ročník soutěže Pohár Věry Čáslavské pro školní rok 2022/2023

Propozice obvodního kola - stolní tenis

pro žáky základních škol a víceletých gymnázií
Pořadatel:
Spolupořadatel:

Dům dětí a mládeže Praha 6
ZŠ Dědina

Termín konání
a prezence:

III. žáci a žákyně - pondělí 31. 10. 2022
IV. žáci a žákyně - úterý 1. 11. 2022
prezence v 8:30 hod.
ukončení cca v 13:00 hod.

Místo konání,
spojení MHD:

ZŠ Dědina Žukovského 6, Praha 6
Bus 191

Kategorie:

IV. žáci 8. - 9. třída, IV. žákyně 8. - 9. třída,
nar. 2006-2009
III. žáci 6. - 7. třída, III. žákyně 6. - 7. třída,
nar. 2009-2011

Potvrzení účasti:
Soupisky a doklady:
Vybavení:
Povrch:
Z pravidel:
Účast:
Systém:
Rozhodčí:
Šatny:
Ceny:
Postup:
Upozornění:

Kontaktní osoba:

Do úterý 25. 10. 2022 do 14:00 hod písemně, aby mohl být připraven
herní systém a příslušný počet stolů.
Potvrzenou soupisku družstva ředitelem školy (podpis a razítko)
odevzdáte při prezenci v den konání. Každý účastník má u sebe průkaz
pojištěnce zdravotní pojišťovny.
Sportovní obuv (tenisky, sálová obuv), dresy nesmí mít bílou barvu, míčky
velikosti 40 mm, vlastní pálky.
Parkety.
Hraje se na dva vítězné sety do 11 bodů, družstvo dívek tvoří 2 hráčky
+náhradnice, družstvo chlapců 3 hráči + náhradník. Dívky hrají do 3
vítězných bodů, chlapci do 4 vítězných bodů za vyhrané zápasy.
ZŠ MČ Praha 6 a Praha 17.
Podle přihlášených škol.
Žádáme, aby každá ZŠ zajistila 1 rozhodčího.
Jsou společné, slouží jako převlékárny, cenné věci uložte u vedoucích.
Družstva obdrží věcné ceny, členové nejlepších družstev medaile.
Vítězná družstva MČ v kategoriích postupují do krajského kola.
Každá škola nese zodpovědnost za svěřené prostory a stoly. V případě
poškození bude vymáhána peněžní náhrada.
Žádáme přezutí pedagogického doprovodu.
R. Mrzenová, tel. 606 453 983, e-mail: sport@ddmp6.cz

Mgr. Renáta Mrzenová
vedoucí soutěží
Mgr. Michal Burian
za ZŠ Dědina

