Propozície
Športovej olympiády detí a mládeže mesta Poprad šport: tenis zmiešaných družstiev
A. Všeobecné ustanovenia
1. Usporiadateľ:
Základná škola s materskou školou Fraňa Kráľa Poprad - Veľká
2. Termín a miesto: 3. jún 2019 súboje v skupinách i finále: tenisové kurty pri ZŠ Veľká
Prezentácia: 8,00 - 8,30.
V prípade dažďa, alebo nepriaznivej predpovede, sa odohrá turnaj v náhradnom
termíne na kurtoch pri ZŠ Veľká. Náhradný termín bude školám oznámený
najneskôr 2.6.19 do 9,00 h.
3. Kategórie:
mladší žiaci a žiačky zákl. škôl a 8r. gymnázií mesta Poprad nar. 1.1.2006 a ml.
4. Čestné predsedníctvo:
PaedDr. Edita Pilárová - ved. odb. školstva, mládeže a športu MsÚ
PhDr. Richard Bekess - riaditeľ usporiadateľskej školy
Mgr. Lukáš Tóth - koordinátor ŠOMP a referent OŠMaŠ MsÚ
5. Riaditeľ turnaja:
PhDr. Richard Bekess
6. Tajomník a hlavný rozhodca:
Mgr. Peter Šepitka 0903 646 844
7. Prihlášky:
povinne elektronickou poštou na adresu psepitka@yahoo.com zasielajú školy
do 30.5.2019. Na elektronickú adresu odosielateľa prihlášky bude organizátor
zasielať všetky informácie ohľadom miesta konania súťaže, ktoré sa môže
meniť v súvislosti s počasím a technickými podmienkami!
B. Technické ustanovenia
1. Podmienky štartu: za školu môže štartovať jedno družstvo. Družstvo tvoria min. dvaja (chlapec +
dievča), max. štyria (dvaja chlapci + dve dievčatá) hráči.
Povinná tenisová obuv!
2. Pravidlá:
hrá sa podľa pravidiel tenisu a týchto propozícií.
3. Herný systém:
družstvá vo vzájomných zápasoch odohrajú jednu chlapčenskú a jednu
dievčenskú dvojhru a zmiešanú štvorhru, na kt. môžu nastúpiť aj hráči družstva,
ktorí nehrali dvojhry. Štvorhra sa hrá aj za príp. stavu 2:0 po dvojhrách. O tom,
či sa bude hrať vyraďovacím systémom alebo systémom každý s každým a tiež,
či sa budú hrať zápasy na dva alebo jeden set rozhodne riaditeľ turnaja podľa
počtu prihlásených družstiev. V prípade zápasov na jeden set sa bude hrať do 6
gemov s rozdielom 2 gemov, za stavu 6:6 sa hrá tajbrejk. V prípade zápasov na
dva víťazné sety, rozhodujúci tretí set sa hrá supertajbrejk do 10 bodov
s rozdielom 2 bodov.
4. Loptičky:
dodá organizátor. Organizátor nie je povinný zabezpečiť loptičky na
rozcvičenie.
C. Rôzne ustanovenia
1. Za zdravotný stav účastníkov zodpovedá vysielajúca škola. Usporiadateľ zabezpečí lekárničku.
Prípadné poistenie účastníkov jednotlivých kôl je v kompetencii a na rozhodnutí vysielajúcej školy.
Každý účastník musí mať preukaz poistenca.
2. Organizátor zabezpečí pitný režim a občerstvenie pre súťažiacich.

PhDr. Richard Bekess v.r.
riaditeľ školy

Prihláška
Prihlasujeme do turnaja v tenise zmiešaných družstiev mladších žiakov a žiačok v rámci Športovej
olympiády detí a mládeže mesta Poprad 3. 6. 2019 družstvo:
Do riadku vpíšte meno a priezvisko a dát. narodenia každého člena družstva. Družstvo tvoria
min. dvaja (chlapec + dievča), max. štyria (dvaja chlapci + dve dievčatá) hráči.
1. .............................................................................………………………………………
2. …………………………………………………………………………………………..
3. .............................................................................……………………………………….
4. ………………………………………………………………………………………….

Kontakt na vedúceho družstva: ...............................................… mail: ..........................................

pečiatka a podpis štatutára školy

