Stolní hokej a stolní kopaná Ústecký kraj, z.s.
Josefa Skupy 2432/35, 434 01 Most

Účastníkům Ligy škol v billiard-hockeyi šprtci
se sídlem v Ústeckém kraji
V Mostě, 1. prosince 2017

CorroTech LIGA ŠKOL v billiard-hockeyi 2017/2018
pozvánka na oblastní kolo Severozápad
Vážená paní ředitelko, vážený pane řediteli, vážení účastníci Ligy škol,
v souladu s metodikou celostátního přeboru žákovských družstev v billiard-hockeyi
(Liga škol) vyhlašují Stolní hokej a stolní kopaná Ústecký kraj, z.s., ve spolupráci se
Střediskem volného času Most OBLASTNÍ KOLO SEVEROZÁPAD této soutěže.
OBLASTNÍ KOLO se uskuteční ve čtvrtek 25. ledna 2018 od 9:00 hod. ve
Středisku volného času v Mostě, ul. Albrechtická 414. Předpokládaný konec je cca
ve 12:30 hod.
Upřesnění informací pro oblastní kolo vzhledem k informacím uvedeným v metodice
Ligy škol:
1. Oblastního kola se mohou zúčastnit:
a) ze správního obvodu obcí s rozšířenou působností Most a Litvínov: družstva,
která si postup vybojovala v místních kolech 2. 11. 2017 v Mostě, resp. 1. 12. 2017
v Meziboří (s výjimkou ZŠ Hora Svaté Kateřiny, která by v případě účasti startovala
rovněž v oblastním kole, bez předchozí účasti v kole místním)
b) školy a dětské organizace, které se v souladu s metodikou Ligy škol 2017/2018
do soutěže přihlásily1 a mají sídlo v Ústeckém kraji (mimo správní obvod obcí
z rozšířenou působností Most a Litvínov, kde proběhla místní kola a mimo okres
Litoměřice, který je zařazen do oblasti Střed). Každá škola/dětská organizace může do
oblastního kola vyslat jedno nebo dvě svá družstva.
2. Přihlášené školy potvrdí svou účast a počet družstev v oblastním kole do úterý
23. ledna do 12:00 hod. na MT 603 337 054 (i SMS) nebo email:
jakub.hasil@post.cz. Podle počtu potvrzených družstev budou připraveny hrací stoly.
3. Za členy zúčastněných družstev je zodpovědný pedagogický doprovod vyslaný jejich
školou.
1

O zařazení škol a dětských organizací, které se včas do soutěže nepřihlásily, může rozhodnout přímo pověřený
pořadatel konkrétního postupového kola (v uvedeném případě: Jakub Hasil – 603 337 054).

4. Změny v soupiskách – informace pouze pro družstva, která postup vybojovala
v místních kolech:
a) družstvo může být libovolně doplněno o nové hráče, splňující podmínky účasti
v soutěži, kteří v probíhajícím ročníku zatím nestartovali.
b) z jiného družstva téže školy, které se do oblastního kola nekvalifikovalo, se
může družstvo doplnit maximálně o jednoho hráče.
5. Z oblastního kola postupují první dvě družstva přímo do celostátního finále
(termín a místo konání zatím nebylo určeno). Družstva na dalších místech mohou být
do finále zařazena, pokud některý z postupujících celků (příp. i z jiných oblastí) nebude
na postup reflektovat. Postup do finále nemohou vybojovat dvě družstva z jedné školy.
6. Přihlášená družstva se musí prezentovat a odevzdat školou potvrzenou soupisku
(obsahuje jména a příjmení, adresy a data narození hráčů a jméno a příjmení
doprovodu2) ve čtvrtek 25. ledna v době od 8:30 hod. do 8:50 hod.. V 8:50 hod. bude
turnaj rozlosován.
7. Podrobnější informace, dotazy, připomínky atd. - telefonicky 603 337 054
(Jakub Hasil), e-mailem: jakub.hasil@post.cz

S pozdravem

Ing. Petra Mátlová
Stolní hokej a stolní kopaná Ústecký kraj, z.s.
Mgr. Jakub Hasil
Středisko volného času Most
Partneři Ligy škol 2017/2018 v Ústeckém kraji
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Formulář soupisky je k dispozici na www.smshsk.cz - v sekci „soutěže“.

