Okresní kolo Sportovní ligy základních škol ve
stolním tenise kategorie IV. H, D
Ústí nad Labem
9. ledna 2020

PROPOZICE
okresní kolo soutěže
A/ Všeobecná ustanovení
Pořadatel:

Dům dětí a mládeže a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických
pracovníků Ústí nad Labem, příspěvková organizace
OR AŠSK ČR Ústí nad Labem
ZŠ Hluboká Ústí nad Labem

Termín:

9. ledna 2019, zahájení v 8, 15 hodin

Místo:
Kategorie:

Hala ZŠ Hluboké, Studentská ulice
IV. (žáci a žákyně 8. – 9. tříd a příslušné ročníky víceletých gymnázií).
Pro účast družstva v soutěži je nutné splnit tyto podmínky:
1. Družstvo je složeno z žáků jedné školy.
2. Členové družstva musí odpovídat příslušnou třídou
Všechny podmínky musí být splněny zároveň.
Upozornění: Pokud žák opakuje ročník, zařadíte jej do té kategorie, které
by odpovídal, pokud by ročník neopakoval.

Ředitel soutěže:
Přihlášky:

Jiří Šlaj
Zasílejte nejpozději do úterý 7. 1. 2020 na emailovou adresu:
jiri.slaj@mail.zsnestemice.cz nebo telefonicky na 737 317 163 (SMS).

Uveďte úplný název školy (bez zkratek), kontakt na vedoucího družstva
(jméno, telefon, e-mail). Pozdější přihlášky nebudou brány v potaz.
Na předepsaném formuláři odevzdá vedoucí družstva při prezenci.
Soupiska musí být potvrzena ředitelem vysílající školy. Vyplňte
všechny údaje. Bez řádně vyplněné soupisky nebude družstvo do
soutěže zařazeno.
Soupiska musí být od všech účastníků podepsaná!

Soupisky:

Prezence:

V den konání, vedoucí výprav předloží podepsanou soupisku družstva.

Účastníci:

Družstvo tvoří u chlapců tři hráči a jeden náhradník, u děvčat dvě hráčky
a jedna náhradnice, přičemž alespoň jeden vedoucí družstva musí být
v pracovně právním vztahu se školou a zároveň starší 18 let.
Bez účastnického poplatku
Dozor nad žáky zajišťuje v plném rozsahu a po celou dobu soutěže
vysílající škola, pokud se zákonným zástupcem nedohodne jinak
(Vyhláška MŠMT ČR č.55/2005 §7, odst. 2)
Účastníci akce nejsou pořadatelem pojištěni proti úrazům, krádežím ani
ztrátám či případnému poškození vlastního vybavení. VV AŠSK ČR
doporučuje, aby účastníci uzavřeli individuální úrazové pojištění. Za
zdravotní způsobilost odpovídá vysílající škola. Účastníci s sebou musí
mít průkazku zdravotní pojišťovny
GDPR: "Údaje v rozsahu "jméno, příjmení, rok narození, škola, umístění"
u subjektu údajů "účastník soutěže" je zpracováván (zveřejněn) ve
veřejném zájmu (čl. 6 odst. 1 písm. e) obecného nařízení, kdy příjemcem
údajů je veřejnost (dochází ke zveřejnění na webu)."

Účastnický př.:
Dozor nad
žáky:
Zdravotní
zabezpečení
a úrazové
pojištění:
GDPR

B/ Technické ustanovení
Podmínky
účasti:
Pravidla:
Postup:
Rozhodčí:
Ceny:

Soutěž se řídí všeobecnými podmínkami stanovenými AŠSK ČR.
V družstvech mohou startovat pouze hráči příslušné školy s věkovým
omezením zapsaní na soupisce potvrzené ředitelem školy.
Hraje se podle platných pravidel stolního tenisu.
Vítězné družstvo má právo se zúčastnit krajského kola, které se koná 10. 1.
2020 v Litoměřicích
Zajišťuje pořadatel
Všichni účastníci finále obdrží diplom. První tři družstva věcné ceny.
Jiří Šlaj
ředitel soutěže

Tomáš Laibl,
garant za Dům dětí a mládeže
a ZpDVPP, Ústí nad Labem, p.o.

V Ústí nad Labem, 16. 12. 2019

PŘIHLÁŠKA NA SOUTĚŽ A SOUPISKA
(PREZENČNÍ LISTINA SOUTĚŽÍCÍCH A DOPROVODU)
Název, datum a místo konání akce

Věková
kat.

Školní k.
Okrskové k. Okresní k. Krajské k.
Kvalifikace
Název školy
Adresa (ulice, psč, obec), e-mail, telefon

chlapci/dívky

Republikové finále

IČO školy

(*povinný údaj)
Vedoucí, trenér (jména)

Poř.
číslo

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Soutěžící
(příjmení, jméno)

Adresa (ulice, psč, obec), e-mail, telefon

Rok narození

Třída

Podpis vedoucího

Poznámka/Podpis

