
Názov súťaže
(vybrať zo zoznamu)

Kategória súťaže

Šport/odvetvie

Ročník štúdia

Ročník narodenia

Pohlavie

Počet družstiev 1 školy

Počet žiakov 1 školy

Počet vedúcich 1 školy 1

Úroveň kola

Organizátor

Meno

E-mail

IČO Mobil

Miesto (presná adresa)

(povinne) od (povinne) do
Termíny konanie (povinne vyplniť od do) 21.03.23 21.03.23

vytvorenie súpisiek do 18.03.23
odhlásenie je možné do 16.03.23

Stravovanie (miesto, čas)

Ubytovanie (typ, adresa)

Miestna doprava (typ, 

vzdialenosti od ubytovania a 

stravovania)

Športoviská

Športové zázemie (sprchy, 

WC, šatne)

Iné informácie pre 

účastníkov

Dátum Čas od Čas do Miesto

Registrácia 21.03.23 8:30 8:45

Porada vedúcich 8:45 9:00

Slávnostné otvorenie 9:00

Dátum Čas od Čas do Miesto

21.03.23 8:30 13:00

Slávnostné ukončenie

Propozície vypracoval: Dátum:

Centrum voľného času v Trnave,V jame 3, 917 01  Trnava

Nezabudnite na povinnosť súhlasu zákonného zástupcu súťažiaceho s jeho štartom a spracovaním osobných údajov cez EduPage.

(vybrať zo zoznamu)

krajské regionálne (krajské predkolo)

Osobitné upozornenie (napr. Covid-19 a pod.)

Link na harmonogram (ak je potrebné)

A - národná postupová

stolný tenis

POZOR: Ak sa škola nezúčastní na kole, a neodhlási sa najneskôr v 

určenom termíne, uhradí organizátorovi sumu 100/150 eur (za 

okresné/krajské kolo).

Harmonogram/rozpis súťaže

krajské kolo Spojená škola, J. Bottu, Trnava

11.11.22Ľubica Hafrovičová

1. až 9. ročník ZŠ + príslušné ročníky osemročného gymnázia

1. 1. 2007 - 31. 12. 2016

obe vekové podmienky

musia platiť súčasne

Účastníci musia mať so sebou kartičku poistenca. Za ich poistenie zodpovedá vysielajúca škola. Organizátor si vyhradzuje právo na zmenu v 

propozíciách. Za odložené veci organizátor nezodpovedá. Pri neospravedlnenej neúčasti je orzanizátor oprvávnený požadovať úhradu 

vynaložených nákladov. Pripadnú neschopnosť zúčastniť sa turnaja treba oznámiť organizátorovi.

Propozície súťažného kola školskej športovej súťaže v roku 2022/2023

Spojená škola, J. Bottu 31, 917 87 Trnava

Podmienka účasti: prihlásiť sa cez www.skolskysport.sk - vložiť súpisku do 18.3.2023.Súťaž sa hrá do 

3.víťazného bodu, resp. všetkých 5zápasov. Po prvom kole môže striedať štvrtý hráč zo súpisky, prípadne 

nastúpi v ďalšom stretnutí družstviev. Hráč nesmie mať oblečené rifle a biele tričko. Poradie jednotlivých zápasov: 

1.kolo: A-X, B-Y, C-Z; 2.kolo: A-Y, B-X.

Škola zabezpečuje ihrisko, šatne, WC

Kontaktná osoba

stolný tenis - D

Spojená škola, J. Bottu 31, 917 87  Trnava

dievčatá

1

4

Ľubica Hafrovičová

lubica.hafrovicova@cvc.trnava.sk

033/3236697


