
  ZŠ Záboří 
  Záboří 105 
  387 34 Záboří 
  tel. 383/494425 
 
AŠSK a ŠSK při ZŠ v Záboří si Vás dovolují pozvat na  
 

Turnaj ve stolním tenisu 
 

Datum: úterý 1. listopadu 2016 
Místo: tělocvična ZŠ Záboří 
Čas: 8.00 hod. 
Kategorie: 

A. družstva chlapci  – kategorie III.  - žáci, nar. 2003, 2004 a 2005 
B. družstva dívky – kategorie III.  - žákyně, nar. 2003, 2004 a 2005 
C. družstva chlapci  – kategorie IV.  - žáci, nar. 2000, 2001, 2002  a 2003 
D. družstva dívky – kategorie IV.  - žákyně, nar. 2000, 2001, 2002  a 2003 

 
-  ve všech kategoriích se uskuteční pouze turnaj družstev 
-  za každou školu se smí zúčastnit 1 tým chlapců a 1 tým děvčat (v případě malého 
počtu družstev lze po dohodě s pořadatelem vyslat z jedné školy více družstev) 

Pravidla: 
Hraje se podle nových pravidel stolního tenisu, set do 11 bodů, míčky velikost 40, 

počet setů bude upřesněn na místě podle počtu přihlášených družstev. 
 
Chlapci: tříčlenná družstva + náhradník (3+1) 
Systém:   A - Y, B - X, C - Z, čtyřhra, A - X,   C - Y, B - Z, hraje se do čtvrtého 

vítězného bodu 
 

Dívky: dvoučlenná družstva + náhradnice (2+1) 
Pořad utkání: A - Y, B - X, čtyřhra, A - X, B - Z, hraje se do třetího vítězného bodu. 
 
Nejlepší hráč (hráčka) musí být uveden (a) na pozici A nebo X 
 
Přihlášky zasílejte nejpozději do neděle 30. října 2016 do 15.00 hod. e-mailem nebo 

telefonicky na níže uvedenou adresu (stačí uvést počet družstev v jednotlivých kategoriích, 
aby mohl být zajištěn dostatečný počet stolů). V případě nedostatečné účasti týmů 
v jednotlivých kategoriích bude tato zrušena. O této skutečnosti bude vysílající škola 
informovaná. 

Jízdné se nebude proplácet. 
Pokuste se prosím sestavit i týmy děvčat, loni vůbec soutěž v jejich kategorii 

neproběhla. 
Krajské finále se bude konat v únoru 2017. 
 
 
Na Vaši účast se těší pořadatelé! 

Michal Gutwirth 
ZŠ Záboří 
387 34 Záboří 
tel. 607914910 
michal.gutwirth@centrum.cz 

 


