Základní škola Roudnice nad Labem, Karla Jeřábka 941, okres Litoměřice

Pravidla chování u stolního tenisu (2. patro severní strana chodby)

1. Herní stůl je určen pro žáky 2. stupně.
2. Hra probíhá pouze za přítomnosti pedagogického dohledu během velké přestávky (9:40 –
10:00), není-li stanoveno jinak. V průběhu malých přestávek, v době před vyučováním a po
vyučování je zakázáno hrát či jinak užívat herní stůl.
3. Žáci (hráči i přihlížející) ctí pravidla fair play a dodržují pravidla chování dle školního řádu.
4. Není přípustné nosit vlastní herní vybavení (míčky, pálky, síť).
5. Žáci se chovají ohleduplně k zapůjčenému sportovnímu náčiní.
6. Herní vybavení je k dispozici u dohledu herního stolu, který je ke stolu přinese a nainstaluje.
7. Vhodné oblečení a sportovní obuv (s pevnou patou) je podmínkou hry. Vhodnost posuzuje
pedagogický dohled u stolu.
8. Nesportovní chování žáků i spolužáků může pedagogický dohled řešit kontumací (přiznaná
porážka v neprospěch soupeře z důvodů závažného porušení pravidel soutěže) daného
zápasu a vykázáním žáků do tříd.
9. Přihlížející žáci nesmí vstupovat do vyznačeného prostoru herní plochy.

Pravidla turnaje ve stolním tenisu žáků 2. stupně (2. patro severní strana chodby)
1. Turnaje se účastní žáci 2. stupně.
2. Během velké přestávky se uskuteční 2 zápasy (proti sobě nastoupí 2 třídy). Třídu reprezentují
2 žáci ve hře 1 na 1. Jeden hráč se nesmí účastnit obou zápasů.
3. Výsledky obou zápasů se přepočítávají na body, které jsou zaneseny do turnajové tabulky.
4. Výhra (jedna třída vyhraje oba zápasy) je ohodnocena 3 body, remíza 1 bodem, prohra 0
body.
5. Hra se řídí pravidly stolního tenisu. Vítězem je hráč, který dosáhne 11 bodů v časovém limitu
5 minut. Po uplynutí 5 minut je vítězem hráč s více body. V případě remízy rozhoduje tzv.
náhlá smrt (1. bod).
6. V případě nepřítomnosti třídy, nebo po předchozí dohodě mohou být zápasy přeloženy nebo
odsunuty na jiný termín.
7. Turnaj se řídí předem stanoveným rozpisem.
8. Hrací dny turnaje jsou:
a. 6. a 7. třídy – pondělí a středa
b. 8. a 9. třídy – úterý a čtvrtek
c. po ukončení základních skupin se bude pokračovat dle rozpisu turnaje
9. Pátek je vyhrazen pro dvouhru žáků, kteří se neúčastní turnaje. Hra končí dosažením pěti
bodů. Pořadí her určuje dohled.

