Humenská školská stolnotenisová liga
1. ročník, sezóna 2017/2018
Vážená pani riaditeľka / pán riaditeľ,
Športový klub stolného tenisu Humenné organizuje v školskom roku 2017/2018 1. ročník
Humenskej školskej ligy žiakov základných škôl v stolnom tenise. Zámerom je postupne vytvoriť dlhodobú
školskú súťaž žiakov základných škôl. Nejedná sa preto o jednorazové podujatie, ale o systém dlhodobej
súťaže s tým, že sa budú vyhodnocovať tak jednotlivci ako aj družstvá, a to v chlapčenských a/alebo
dievčenských kategóriách. Do tejto súťaže sa môže zapojiť ľubovoľný počet žiakov Vašej ZŠ, s tým, že pre
Vašu školu nevznikajú žiadne dodatočné náklady. Do konca školského roka 2017/2018 sú plánované 3
turnaje, všetky v telocvični ZŠ Kudlovská, kde je domovský stánok ŠKST Humenné, čo poskytuje špičkové
stolnotenisové vybavenie a zázemie pre športujúce deti. ŠKST Humenné teda zabezpečí kompletné
materiálne vybavenie. Z Vašej strany je potrebné len vyslať žiakov so záujmom o stolný tenis. Po skončení
ročníka sa plánuje aj slávnostné vyhlásenie výsledkov a odovzdanie cien. Prvé kolo tejto školskej ligy je
plánované na úvod Svetového dňa stolného tenisu 6. apríla 2018 so začiatkom od 9.00 hod (registrácia detí
do 8.30 hod.).
V prípade záujmu Vašej školy o zapojenie sa do tejto aktivity Vás prosíme o zaslanie súpisky s
uvedením Vašich žiakov, ktorí sa majú záujem do tejto medziškolskej stolnotenisovej ligy zapojiť. Uvedenú
súpisku prosím zaslať elektronicky e-mailom na adresu: daniel.fink@pobox.sk v termíne do 04. apríla 2018.
Organizátor súťaže:
- hlavným organizátorom je ŠKST Humenné
- spoluorganizátor: ZŠ Kudlovská Humenné
Riadenie súťaže, účastníci a systém súťaží, pravidlá:
- žiaci základných škôl v meste Humenné vrátane špeciálnych škôl
- v prvom ročníku sa bude súťaž hrať bez kategórii ročníkov /1 až 9 ročník spolu/
- súťaž bude ale rozdelená na kategórie chlapcov a dievčat
- pôjde o turnaj jednotlivcov a družstiev súčasne /družsvá sa budú vyhodnocovať z jednotlivcov/
- u chlapcov sa do súťaže družstiev bude počítať umiestnenie štyroch hráčov s najvyšším umiestnením
- u dievčat sa do súťaže družstiev bude počítať umiestnenie troch hráčov s najvyšším umiestnením
- pre klasifikáciu do súťaže družstiev za turnaj potrebná účasť aspoň troch chlapcov a dvoch dievčat
- hrá sa podľa platných pravidiel stolného tenisu
- každá škola môže vyslať ľubovoľný počet žiakov
- hrá sa sytémom ako oficiálne turnaje Východoslovenského pohára mládeže stolného tenisu
- vyžrebovanie realizuje kvalifikovaný rozhodca s licenciou v počítačovom programe VSPM
- po každom turnaji bude zverejnené priebežné poradie jednotlivcov ako aj družstiev
- do konca školského roka 2017/2018 sa plánujú tri turnaje /apríl, máj, jún/
- termín začiatku bude vždy dopoludnia od 09.00 hod. /prezentácia do 08.30 hod./
- školy a ani jednotlivci neplatia žiadne poplatky do súťaže, štartujú na vlastné náklady
- akékoľvek spory, resp. výklad "súťažného poriadku" rieši s definitívnou platnosťou hlavný rozhodca
- ZŠ zašle organizátorovi súpisku /chlapci a/alebo dievčatá/, súpiska sa dá kedykoľvek doplňovať
- po skončení súťažného ročníka bude slávnostné vyhlásenie výsledkov – jednotlivci ako aj družstvá
Hrací priestor:
- hracím priestorom telocvičňa ZŠ Kudlovská /domovský stánok ŠKST Humenné/
- k dispozícii špičkové súťažné stoly, rozhodcovské stolíky, ohrádky, osvetlenie, loptičky, ....
Organizátor ŠKST Humenné:
- pripraví kompletné podklady pre realizáciu projektu /prihlášky, herné systémy../
- bude odborným garantom súťaže podľa pravidiel SSTZ
- poskytne kompletné špičkové materiálne zázemie /stoly, sieťky, ohrádky, počítadla, rakety.../
- poskytne webový priestor na uverejňovanie výsledkov a kompletný servis s tým spojený /články,.. /
Bližšie informácie:

JUDr. Daniel Fink
0907 945 370
daniel.fink@pobox.sk

