
          

 

                Školské majstrovstvá okresu   

v STOLNOM TENISE – stredné školy  

                  školský rok 2019/2020 

 
 

Vyhlasovateľ:  MŠ VVaŠ SR 

Organizátor:  Kalokagatia – CVČ v Trnave v spolupráci so základnými školami, Okresný úrad – odbor 
školstva v Trnave 

Termín:  Študenti :  12. novembra  2019 o 900 h.  
Študentky :  13. novembra  2019 o 900 h. 

Prezentácia :  od 830 h. 

Štartujú: Žiaci a žiačky narodení 1. 1. 2000 a ml. Je to súťaž 3-členných družstiev (+ 1 náhradník, 
ktorý môže nastúpiť v druhom kole), zvlášť chlapcov a zvlášť dievčat – na základe návratky 
zo septembra 2019 a na základe súpisky vytlačenej z portálu www.skolskysport.sk a 
potvrdenej riaditeľom školy. 

Predpis: Úpravy platné od 1. 9. 2019 : 
- Súťaž sa môže hrať do 3. víťazného bodu, resp. všetkých 5 zápasov. Rozhodne o tom 

hlavný rozhodca podľa počtu družstiev a stolov. 
- Po prvom kole môže striedať štvrtý hráč zo súpisky, resp. nastúpi v ďalšom stretnuté 

družstiev. 

Úhrada: Družstvá štartujú na náklady školy. Je potrebné, aby každý účastník mal so sebou preukaz 
poistenca. 

Postup:  Víťazné družstvo z každej kategórie postupuje do krajského kola. 

Organizácia súťaže: Základné kolo organizuje škola, ktorá je napísaná na prvom mieste. Z toho vyplýva:  
zabezpečiť priestory, stolno-tenisové stoly, rozhodcu a oznámiť výsledky do K – CVČ (do 
24 hod.) na tel. č. 3236/697. Finále organizuje Kalokagatia – CVČ. 

 ŠTUDENTI : prví zo skupín odohrajú finále o 1. – 4. miesto, druhí zo skupín hrajú o 5. – 8. 

miesto, tretí o 9. – 12. miesto. Finále o 1. - 3. miesto sa uskutoční 29. 11. 2019 o 830 na 
ZŠ s MŠ Spartakovská. Družstvá na druhých miestach v skupinách odohrajú dohrávky 

o 4. – 6. miesto 29. 11. 2018 o 1000 h. 

 ŠTUDENTKY: prví zo skupín odohrajú finále o 1. – 3. miesto, druhí zo skupín hrajú o 4. – 6. 

miesto, tretí zo skupín hrajú o 7.- 9. miesto. Finále o 1. - 3. miesto sa uskutoční 29. 11. 
2019 o 1130 na ZŠ s MŠ Spartakovská.  

Hrací systém: Základné kolá sa hrajú v skupinách, každý s každým. Hrá sa do víťazného štvrtého bodu. 

Poradie jednotlivých   1. kolo   A – X   2. kolo  A – Y 
zápasov:     B – Y     B – X 

    C – Z   

Informácie:  3236/697. 

Mgr. Andrej HAVLÍK 
                                                                                                                                                   riaditeľ K – CVČ 
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STOLNÝ TENIS SŠ 

 
 
 
 

Študenti – 12. 11. 2019 o 900 h. 

 
 
 

GJH       SŠŠ J. Herdu      

Gymnázium u. J. Bottu   Obchodná akadémia   

SSOŠ GOS-Sk     GAM      

SOŠ polytechnická         

            
SOŠ automobilová    SOŠ OaS 

SOŠ elektrotechnická   SPŠ dopravná 

SPŠ stavebná     SPŠ Komenského 

SOŠ PaSV 

 
 
 

Študentky – 13. 11. 2019 o 900 h. 
 
 
 

GJH     SŠŠ  J. Herdu    SOŠ Pedagogická 

SPŠ stavebná    SOŠ OaS    Obchodná akadémia 

SOŠ PaSV    SPŠ Komenského   Gymnázium u. J. Bottu 

GAM          SSOŠ GOS-Sk 

 


