
Občianske združenie Stolnotenisový klub ZŠ Na bielenisku Pezinok 
Na bielenisku 2, 902 01 Pezinok, tel.: 0903 461 734, e-mail: pavol.alexy@stuba.sk 

        

Riaditelia základných a stredných  

        škôl okresu Pezinok 

 

Vážený pán riaditeľ/ Vážená pani riaditeľka, 

V školskom roku 2011/2012 opäť organizujeme v spolupráci s vedením ZŠ Na bielenisku a pod záštitou 

primátora mesta Pezinok Pezinskú školskú ligu v stolnom tenise – 7. ročník. Veríme, že aj v tomto školskom 

roku bude zo strany detí záujem o stolný tenis. V prípade záujmu o účasť Vašich žiakov/študentov v tomto 

súťažnom ročníku prosím, aby ste nám do 10.10.2011 zaslali nasledovné informácie: 

 

1. Koľko stolov máte k dispozícii pre domáce zápasy družstiev. Ak nemáte žiadny stôl, môžete 

odohrať zápasy na pôde súpera, alebo v stolnotenisovej herni v ZŠ Na bielenisku Pezinok.  

2. Koľko družstiev a v akých kategóriách chcete do súťaže prihlásiť (kategórie – najmladší žiaci – 

rok nar. 2001 a mladší, mladší žiaci - rok nar. 1999 a mladší, starší žiaci – rok. nar. 1997 

a mladší, dorastenci – študenti stredných škôl), zvlášť dievčatá a zvlášť chlapci. Pritom vo 

vekovo starších kategóriách môžu súťažiť mladší a takisto za chlapcov môžu hrať aj dievčatá.  

3. Kontaktnú osobu, ktorá bude Vašu školu zastupovať spolu s telefonickým kontaktom a  

e-mailovou adresou 

4. Deň v týždni a hodinu, kedy môže Vaše družstvo (resp. družstvá) hrať domáce zápasy vo 

Vašich priestoroch 

5. Súpisky jednotlivých družstiev, na ktorých bude uvedený menný zoznam súťažiacich, dátum 

narodenia žiaka a kategória, do ktorej družstvo prihlasujete a ktoré budú potvrdené školou 

(pečiatka školy, podpis).  

6. Menný zoznam žiakov, ktorých prihlasujete len do súťaže jednotlivcov, ktorý bude potvrdený 

školou (pečiatka školy, podpis).  

 

Súťažiť sa bude medzi družstvami – v tejto sezóne pravdepodobne jednokolovo, takisto sa bude 

vyhodnocovať súťaž jednotlivcov, v ktorej chceme tento rok rozdeliť súťaž najmladších žiakov rozdeliť do 

dvoch kategórii buď podľa veku alebo na chlapcov a dievčatá, podľa toho, aká bude skladba prihlásených detí. 

Ak nechcete prihlásiť družstvo, nevylučuje to účasť Vašich žiakov na bodovacích turnajoch jednotlivcov. Tak 

ako v minulých ročníkoch, v rámci ligy budú organizované tri bodovacie turnaje jednotlivcov – úvodný, 

Vianočný a Veľkonočný a záverečný turnaj TOP 16. Jedna škola môže prihlásiť aj viac družstiev v jednej 

kategórii. V prípade potreby bližších informácií rád zodpoviem akékoľvek otázky na tel.: 0903 461 734. 

 

Požadované informácie prosím zašlite prosím čo najskôr poštou alebo e-mailom na adresu: 

 

Doc. Ing. Pavol Alexy, PhD. 

Svätoplukova 17 

902 01 Pezinok 

e-mail: pavol.alexy@stuba.sk 

 

S pozdravom 

        Doc. Ing. Pavol Alexy, PhD. 

       predseda OZ STK ZŠ Na bielenisku Pezinok 

      riadiaci súťaží Pezinskej školskej ligy v stolnom tenise 

Pezinok, 27.9.2011 


