
AŠSK Plzeň – sever, ŠSK ZŠ Kralovice a SŠK Gymn. a SOŠ Plasy 

pořádají 

Okresní přebor škol ve stolním tenisu 

p r o p o z i c e 

Pořadatel:  AŠSK Plzeň – sever, ŠSK ZŠ Kralovice a SŠK Gymn. a SOŠ Plasy 

Termín:   čtvrtek 25. dubna 2019 

Místo:   tělocvična ZŠ Kralovice 

Kategorie:  ktg. II: nejml.žactvo – nar. 1. ledna 2007 a mladší (2008, 09, 10…)  

ktg. III: ml. žactvo – nar. 1. ledna 2005 a mladší (2006, 07,...) 

ktg. IV: st. žactvo – nar. 1. ledna 2003 a mladší, dle manuálu AŠSK 

Hráči/ky musí být žáky vysílající školy. Vždy jde o soutěž 

tříčlenných týmů chlapců a dvoučlenných týmů dívek (u všech 

kategorií možný náhradník/nice; není možné, aby dívky startovaly 

v soutěži chlapců) 

Časový pořad: do 8.00 hodin prezentace 

    8.15 hod. začátek prvních zápasů 

   do 14.00 ukončení a vyhlášení výsledků  

Hrací systém:  bude určen podle počtu zúčastněných týmů, předpokládá se 

každý s každým nebo skupinový každý s každým s následnými 

zápasy o konečná umístění 

                                    Utkání chlapců se budou hrát na sedm zápasů (šest dvouher + 

čtyřhra) podle klíče: A-X, C-Y, B-Z, čtyřhra, A-Y, B-X, C-Z. Nejlepší hráč musí být uveden 

na pozici A/X. Utkání děvčat se budou hrát na pět zápasů (čtyři dvouhry + čtyřhra) 

podle klíče A-X, B-Y, čtyřhra, A-Y, B-X (nejlepší hráčka opět musí být uvedena na pozici 

A/X). Složení čtyřhry je možné nahlásit po odehrání první série zápasů ve dvouhře. 

Jednotlivé duely se hrají na tři vítězné sety do 11 b. 

Přihlášky, info: do úterý 23. dubna 2018 (do 12.00 hodin) POUZE na mail či 

telefon K. Popelovi, prosíme nahlásit plánovaný počet 

zúčastněných družstev a jejich zařazení do příslušných kategorií  

Vybavení hráčů: vlastní pálka, vhodné sportovní oblečení, obuv nezanechávající 

stopy na podlaze  

Za pořadatele: Karel Popel, tm 732 476 876, e-mail: popel.karel@seznam.cz 

 

Kralovice 27. března 2019 
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