Mistrovství středních škol “Ostrava – Vítkovice“
ve stolním fotbale
Organizátorem turnaje je Foosballový sportovní klub ve spolupráci se Střední
průmyslovou školou, Ostrava – Vítkovice
Termín: úterý 8.3.2016
Místo: Střední průmyslová škola, Ostrava – Vítkovice, Zengrova 1, 70300
Přihlášky: Každá škola může nominovat maximálně 4 dvojice. Seznam přihlášených
dvojic zašlete emailem na fssk@seznam.cz nejpozději do středy 2.3.2016!
(V případě většího počtu zájemců nám pošlete seznam přihlášených dvojic včetně
náhradníků a my Vám po uzávěrce přihlášek obratem odpovíme, zda jsme
kapacitně schopni zvládnout větší počet přihlášených.)
Prezentace: V tělocvičně od 7:30 do 8:00, start turnaje 8:30. Turnaj je pro všechny školy zdarma,
startovné se neplatí.
Předpokládaný konec: 14:00
Ceny: Trofej pro vítěznou školu a medaile pro 3 nejlepší dvojice.
Ředitel turnaje: Petr Plasgura, tel.:736618515, email: fssk@seznam.cz
Systém turnaje:
 Soutěž dvojic (dvojice mohou být smíšené, chlapecké i čistě dívčí)
 Turnaj se skládá z kvalifikace, kde si každá dvojice zahraje minimálně 6 zápasů.
Z Kvalifikace postoupí 32 nejlepších dvojic do vyřazovací fáze tzv. KO pavouka.
(Kvalifikace zajistí, že si všichni zúčastnění dobře zahrají.)
 Systém turnaje je totožný jako na Světových pohárech a Mistrovství světa. Celý průběh
turnaje je řízen softwarově, hráči přesně vědí kde, kdy a proti komu mají hrát, což zajistí
perfektní plynulost turnaje. Všechny výsledky a průběžné pořadí sledují hráči na monitoru.
 Hrát se bude na 10 až 12 stolech. Všechny stoly budou po celou dobu turnaje zdarma, volně
přístupné všem hráčům.
 Během turnaje proběhne exhibice některého z reprezentantů ČR.
 Po kvalifikaci se bude ještě soutěžit ve vedlejší FREESTYLOVÉ disciplíně. Vítězem se
stane zástupce školy, který na stole předvede nejlepší triky.
 O regulérní chod turnaje a fair play hru se bude starat několik akreditovaných rozhodčích.
 Do Finále (MČR středních škol) se nominují 4 nejlepší dvojice z každého oblastního
kola + 2 nejlepší ženské dvojice. Finále se uskuteční 1.4.2016 v Praze.

Studenti, přihlaste se u Vašich tělocvikářů nejpozději do úterý 1.3.2016!
Škola musí poslat seznam přihlášených dvojic na email fssk@seznam.cz
nejpozději do středy 2.3.2016!!!
!!!Turnaj bude probíhat v tělocvičně. Všichni soutěžící jsou povinni mít sebou
sportovní oblečení, včetně halové obuvi. K dispozici jsou šatny na převlečení!!!

