O škole
Spojená škola Kráľovnej pokoja v Žiline má organizačné zložky:
Gymnázium Kráľovnej pokoja,
Základnú školu sv. Cyrila a Metoda,
Školský klub detí,
Centrum voľného času,
Školskú jedáleň.
Škola je umiestnená v objekte školy Na Závaží, ktorú projektoval
významný slovenský architekt Michal M. Scheer (1902 - 2000).
Dostupnosť
pešo cca 13 minút od železničnej stanice a cca 10 minút od
autobusového nástupišťa.
MHD trolejbusy zo železničnej stanice č. 1 a 6, autobus č. 30 výstup na Štefánikovom námestí, trolejbus č 14, autobusy č. 22,
24 a 26 - výstup na Predmestskej ulici.

Spojená škola Kráľovnej pokoja
v Žiline
pod záštitou
Diecézneho školského úradu
Žilinskej diecézy
organizuje

Adresa školy
Spojená škola Kráľovnej pokoja, Na Závaží 2, Žilina
GPS súradnice
49.220418 N,18.751951 E,
mapa https://goo.gl/maps/92XvF
web www.sskp.sk,
telefón +42141/5006685 - spojovateľka,
Parkovanie je možné v objekte školy.

pre žiakov základných škôl
v kategóriách
starší žiaci a žiačky

Usporiadateľ
Spojená škola Kráľovnej pokoja, Na Závaží 2 v Žiline

Termín
20. 5. 2019 - pondelok

Mesto konania
telocvičňa SŠKP, Na Závaží 2, Žilina

Prihlasovanie
Iba prostredníctvom elektronickej prihlášky na stránke
www.sskp.sk najneskôr do 14.00 hod dňa 16. 5. 201 9.
Každá škola alebo školské zariaden ie môže prihlásiť
maximálne dvoch chlapcov a dve dievčatá .
Pri prihlasovaní je možnosť objednania obedov pre
žiakov aj pedagogický dozor v cene 2, 70 €.

Organizácia

Súťažné podmienky:
 hrá sa podľa pravidiel stolného t enisu, na dva
víťazné sety, dvojkolovo,
 prvé kolo sa hrá v skupinách, postupujúci hrajú
druhé kolo vyraďovací m spôsobom o umiestnenie,
 vylosovanie do skupín sa uskutoční deň pred
konaní m súťaže,
 systém súťaže sa môže zmeniť podľa počtu
prihlásených hráčov.

Program súťaže:








8:00 – 8:30 prezentácia
8:30 – otvorenie turnaja
8:35 – 12:00 hra v skupinách
12:00 – 12:30 obedňajšia prestávka
12:30 – 14:00 vyraďovacie zápasy
14:15 – vyhlásenie výsledkov a záver
uvedené časy sú orientačné a môžu sa zmeniť
podľa počtu účastníkov alebo priebehu súťaže.

Mgr. M. Malacha, 0910909418, malacha@sskp.sk
Mgr. J. Janek - hlavný rozhodca

Ceny:
Kategórie:
chlapci a dievčatá - súťaže s a môžu zúčastniť iba
neregistrovaní žiaci a žiačky 7. a 8. ročníka.

V každej žiack ej kategórii víťazi získajú pohár riaditeľky
DŠÚ, hráči na 1. až 3. mieste zí skajú diplom a vecnú
cenu.

