
                                                                                     

 

 

 
                                                   Světce 1, 347 01 Tachov, 374 616 351, info@sps-tachov.cz 

                                                   IČO : 00520110  

 

                               Organizační zajištění: Sportovní den 2021 
                               konaný u příležitosti „ Dne za svobodu a demokracii“ 
 

 

Termín:                                  pondělí 1.listopadu 2021 

 

Místo:                                     sportovní hala města Tachova 

 

Ředitel sportovního dne:      Mgr. K. Johana 

 

Disciplíny:  

 

Futsalový turnaj třídních týmů  -  zajišťuje Ing. L. Kovář 

Turnaj v šachu jednotlivců        -  zajišťuje Mgr, M. Šmejkal 

Turnaj dvojic ve stolní kopané  -  zajišťuje Ing. M. Pampuríková 

Turistická vycházka                   -  zajišťuje Ing. S. Jílek 

 

Časový harmonogram: 

 

08:00 hod.    Sraz všech tříd před sportovní halou, třídní učitelé provedou kontrolu účasti. 

08:05 hod.    Fotbalisté se přesunou do šaten a na hřiště, ostatní do hlediště. 

08:15 hod.    Zahájení prvního utkání ve futsalu. 

08:30 hod.    Přihlášky do turnaje v šachu a stolní kopané, zahájení turnajů v šachu a stolní   

                     kopané. 

                     Odchod účastníků turistické vycházky (platí pro všechny zbývající žáky, kteří 

                     se nezúčastní sportovních turnajů v hale ). 

13:00 hod.    Ukončení turnajů, určení pořadí a vyhlášení výsledků. 

14:00 hod.    Vyhodnocení aktivity. 

 

Třídní učitelé (popř. určení pedagogové dle pokynů ZŘTV): zajišťují dozor a zodpovídají 

za své žáky. 

 

Ve sportovní hale bude v provozu bufet s občerstvením pro všechny účastníky akce. 

 

Propozice turnaje ve futsalu: 

 

Startující družstvo = zástupci třídy – maximálně 10 hráčů, na hřišti 4 hráči + brankář. 

Střídaní hráčů: hokejovým způsobem. 

Hrací doba: 10 minut. 

Systém: dvě skupiny po pěti týmech, každý s každým. Vítězové skupin hrají finále a druzí 

ze skupin hrají o třetí místo, další pořadí bude určeno dle výsledků ve skupinách. 

Časový rozpis a rozpis zápasů bude upřesněn v samostatných propozicích a pravidlech  

turnaje před začátkem turnaje. 

Rozhodčí : Ing. Kovář, Ing. Bláha, Ing. Ditrych. 
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Zapisovatel: p. Hohler a žákyně  

 

V rámci turnaje bude vyhlášen nejlepší hráč, nejlepší střelec a nejlepší brankář turnaje. 

Ceny: medaile pro nejlepší jednotlivce a družstva. 

 

 

Pozor !!! Zástupce každého družstva předloží max. do 08:05 hod. řediteli sportovního dne  

( Mgr. K. Johana )  soupisku družstva, které reprezentuje třídu. 

 

Propozice turnaje v šachu : 

 

Startují hráči školy dle přihlášek v prostoru bufetu u Mgr. M. Šmejkala. 

Systém: podle počtu přihlášených účastníků. 

Ceny: medaile pro nejlepší jednotlivce. 

 

Propozice turnaje ve stolní kopané : 

 

Startují dvojice žáků školy dle přihlášek v prostoru bufetu u Ing. M. Pampuríkové. 

Systém: podle počtu přihlášených dvojic. 

Ceny: medaile pro nejlepší dvojice. 

 

 

Finanční náklady :  pronájem haly                                 3 300 Kč 

                                pronájem stolů na stolní kopanou      300 Kč 

                                medaile                                           1 500 Kč 
                                (objednávky p. Hobzová, Mgr. Johana ) 

 

 

 

 

 

Vypracoval: Ing. L. Kovář 

 

 

Schváleno dne:                                                             Mgr. Jana Hrčková 

                                                                                           ředitelka školy 

 

 
Činnosti v praktickém vyučování: pouze TEZ3. OV/firmy ostatní jsou na akci 
Organizace stravování:          zajištěno pouze pro OV 
 
doplnil: ZŘTV 22.10.2021 
 

 


