
 

 

 

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 ve správním obvodu obce s rozšířenou působností Most 
 
 

V Mostě dne 5. října 2016 
 

CorroTech LIGA ŠKOL v billiard-hockeyi 2016/2017 
pozvánka na Mostecké místní kolo 

 

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 spolupráce se 
Střediskem volného času Most, Mostecké MÍSTNÍ KOLO této soutěže.  
 
MÍSTNÍ KOLO se uskuteční ve čtvrtek 10. listopadu 2016 ve Středisku volného 
času Most (Albrechtická 414). Předpokládaný konec je cca ve 12:30. 
 
Upřesnění informací pro místní kolo vzhledem k informacím uvedeným v metodice 
Ligy škol: 
 
1. Místního kola se mohou zúčastnit školy a dětské organizace, které se v souladu 
s metodikou Ligy škol 2016/2017 do soutěže přihlásily

1
 a mají sídlo ve správním 

obvodu obce s rozšířenou působností Most. 
 
2. Každá škola/DO může do místního kola vyslat jedno nebo dvě svá družstva (tj. 3 
až 10 svých žáků), bez ohledu na skutečnost, zda se na této škole uskutečnilo 
základní (školní) kolo soutěže.  
 
3. POZOR! Školy potvrdí svou účast v místním kole do středy 9. listopadu 
2016 do 12:00 na MT 603 337 054 (stačí SMS zpráva) nebo email: 
jakub.hasil@post.cz.  Při potvrzování je třeba uvést i zda se účastní jedno nebo 
dvě družstva. Podle počtu potvrzených družstev budou připraveny hrací stoly. 
 
4. Za členy zúčastněných družstev je zodpovědný pedagogický doprovod vyslaný 
jejich školou/DO.  
 
5. Postupový klíč do oblastního kola (termín a místo budou upřesněny – únor 2017) 
je závislý na počtu družstev zúčastněných v místním kole.  
 
 

                                                 
1
  Oficiální termín pro podání přihlášek je 20. října 2016 (propozice na www.smshsk.cz ). Případná pozdější 

přihláška není nárokovatelná a řeší ji přímo pořadatel příslušného kola.   
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Počet zúčastněných družstev v místním kole  počet postupujících do oblastního čtvrtfinále 
5 a méně družstev 2 družstva 
6-8 družstev 3 družstva 
9-11 družstev 4 družstva 
12 a více družstev 5 družstev 

   
6. Přihlášená družstva se musí prezentovat a vyplnit / odevzdat soupisku

2
 ve čtvrtek 

10. listopadu 2016, v 8:45 – 8:55. V 9:00 bude turnaj rozlosován.  
 
7. Podrobnější informace, dotazy, přihláška a potvrzování účasti, 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 2016/2017 v Ústeckém kraji 
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  Formulář soupisky je k dispozici na www.smshsk.cz - v sekci „soutěže“. 

mailto:jakub.hasil@post.cz
http://www.smshsk.cz/

