STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a
STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ STROJÍRENSKÉ a ELEKTROTECHNICKÉ
Trnkova 113
628 00 B R N O,
pořádá

MĚSTSKÉ KOLO - T E N I S
pro školní rok 2011/2012
Vážení sportovní přátelé, dovolujeme si Vás pozvat na městské kolo středoškolských her
jednotlivců (chlapců) v tenise
Všeobecná ustanovení :
Pořadatel : SOŠ a SOUSaE , Trnkova 113,
BRNO
Termín : 10. května 2012
Místo
: Jedovnická 10, Brno – Líšeň, kurty SOŠ a SOUSaE
Startuje : za každou školu maximálně 2 hráči 1.- 4. ročníku /roč.nar. 1992-1996/,
doprovod – jeden pedagogický pracovník, který zodpovídá za své družstvo
Doprovod ručí za zdravotní způsobilost žáků, pořadatel nezajišťuje pojištění hráčů
Přihlášky : přihlášky na soutěž zašlete na : sousae.vane@seznam.cz
Pokud se jedná o registrovaného hráče, uveďte v přihlášce pořadí na krajském
žebříčku a oddíl za který hraje.
Přihlášky zašlete nejpozději do 2.5. 2012 .
Hrací systém :

bude určen pořadatelem po uzávěrce podle počtu přihlášených hráčů

Hrací povrch :

umělá tráva
hraje se současně na třech kurtech

Míče

: dodá pořadatel

Rozhodčí zápasů : vrchní rozhodčí Mgr.Jan VÁNĚ - SOŠ a SOUSaE
Jednotlivá utkání rozhodují nehrající hráči, systém bude určen při
losování.
Losování : proběhne po uzávěrce přihlášek 3.5. Bezprostředně po losování bude na Vaše
mailové adresy (uvést v přihlášce !!) zaslán rozpis utkání.

Startovné : za každého přihlášeného hráče 150,-Kč , bude zaplaceno při příchodu

na turnaj.
Ceny pro vítěze : vítěz turnaje získá putovní pohár, hráči na prvních čtyřech místech
věcné ceny. Putovní pohár má ve svém držení loňský vítěz
David KISS z Gymnázia Matyáše Lercha

Mgr.Jan V Á N Ě
učitel TV
organizátor soutěže
tel. :544422843 SOŠ a SOUSaE
606533543

Ing. Iva Ž Á KO V Á
ředitelka SOŠ a SOUSaE
ředitelka soutěže

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PŘIHLÁŠKA
Přihlašujeme na městské kolo přeboru středních škol v tenise tyto naše žáky :

1. ……………………………… ………………… ………………………………..
2. ……………………………… ………………… ………………………………..
jméno a příjmení
datum narození poř.na žebříčku, klub
vedoucí družstva : ……………………………..
kontakt na vedoucího družstva : …………………………………………………..

………………………………………..……………………………….
škola
V

dne : …………………………..

