
Máme nový stolní tenis!
Naše obec pořídila zbrusu novou sadu na stolní tenis, která bude sloužit všem sportuchtivým občanům Předních Zborovic. Jedná se o kvalitní outdoorový stůl pro začínající i pokročilé hráče, doplněný sadou pálek s míčky a ochrannou plachtou. Přesto, že je stůl bytelný a vhodný i pro venkovní použití, prosíme vás, abyste se k němu při hraní chovali ohleduplně, ať nám vydrží co nejdéle. Stolní tenis je umístěný pod pergolou v zamčeném areálu obecního úřadu.
Jak si můžu jít zahrát?
Jednoduše! Stačí zavolat a dodržovat provozní řád.
Klíče od vstupu do areálu mají správci areálu (zastupitelé obce). Po telefonické domluvě předají klíče odpovědné osobě (tomu, kdo chce jít hrát; v případě skupiny hráčů je odpovědná osoba zástupce této skupiny). Odpovědnou osobou může být pouze osoba starší 15 let, mladší hráči mohou do areálu jen s doprovodem dospělého. Pokud bude odpovědná osoba se stolem manipulovat poprvé, je povinna nahlásit to správci areálu a nechat se proškolit. Každý návštěvník areálu se řídí provozním řádem (viz níže), který je umístěn u stolu.
Kontakty na správce:
Tomáš Bursa
607526402
Josef Kubovec ml.
720463300
Martina Hrušková 
607745949
Martin Zeman
602239255
Josef Kubovec
605124943













PROVOZNÍ ŘÁD STOLNÍHO TENISU A AREÁLU OBECNÍHO ÚŘADU PŘEDNÍ ZBOROVICE
1. Před zahájením činnosti v areálu OÚ jsou všichni povinni seznámit se s provozním řádem a dodržovat jej. 
2. Klíče od vstupu do areálu mají správci areálu (zastupitelé obce). Kontakty na správce:
Tomáš Bursa
607526402
Josef Kubovec ml.
720463300
Martina Hrušková 
607745949
Martin Zeman
602239255
Josef Kubovec
605124943

3. Po telefonické domluvě předají správci klíče od areálu (a tím prostor a sadu pro stolní tenis) odpovědné osobě (tomu, kdo chce jít hrát; v případě skupiny hráčů je odpovědnou osobou zástupce této skupiny). Odpovědnou osobou může být pouze osoba starší 15 let, mladší hráči mohou do areálu jen s doprovodem dospělého. Pokud bude odpovědná osoba se stolem manipulovat poprvé, je povinna nahlásit to správci areálu a nechat se proškolit.
4. Každá odpovědná osoba je povinna zapsat do provozního deníku před začátkem hry své jméno, datum a stav sady na stolní tenis při převzetí. Po skončení hry zapíše stav na konci. Případné vady nebo poškození, které odpovědná osoba zjistí před začátkem nebo po skončení hry, zaznamená do deníku a neprodleně nahlásí správci. Rovněž nahlásí případné škody na vybavení areálu OÚ. Každá odpovědná osoba nese odpovědnost za škody způsobené na stolním tenisu, popřípadě za škody způsobené na vybavení areálu OÚ.
5. Manipulovat se stolem smí pouze proškolená odpovědná osoba. Správný postup při manipulaci se stolem je zobrazen na spodní straně stolní desky (ve složeném stavu). Stůl rozkládejte opatrně a dle návodu. Po hře stůl opět složte a zakryjte plachtou, lze ale nechat stůl i v rozloženém stavu. Při manipulaci a hře se k sadě na stolní tenis chovejte ohleduplně a dbejte na vlastní bezpečnost. V areálu udržujte pořádek a neodhazujte odpadky. Obec nenese odpovědnost za škody na odložených věcech ani na zdraví vzniklé při sportovní činnosti v areálu OÚ.

Dne 29.10.2018
Tomáš Bursa
………………………………………………………
místostarosta obce Přední Zborovice



ZÁKLADNÍ PRAVIDLA STOLNÍHO TENISU
1. Podání
Hra začíná podáním zahajujícího hráče, kterého určí na začátku hry los. Podává se z otevřené dlaně tak, aby soupeř míček po dobu podání viděl, tj. nesmí být zakrytý rukou nebo jinou částí těla podávajícího. Nadhazuje se nad úrovní hracího stolu a míček musí být nadhozen alespoň do výšky 16cm nad desku stolu.
Míček se musí při podání nejprve odrazit od poloviny stolu podávajícího, poté přeskočit síťku a odrazit se od soupeřovy poloviny stolu. Pokud se při podání míček dotkne síťky, podání se opakuje.
Hráči se na podání střídají vždy po dvou odehraných míčcích a to až do stavu 10:10. Poté se střídají vždy po jednom podání.
2. Odehrání míčku
Míček může být odehrán jakoukoliv částí pálky nebo rukou, která ji drží (až do výše zápěstí) a musí se odrazit od soupeřovy poloviny stolu.
Při hře se míček může dotknout síťky. Pokud je odehrán daleko bokem od stolu, nemusí na soupeřovu polovinu letět přímo nad síťkou, ale vždy musí vystoupat do výšky alespoň 16 cm nad desku stolu.
3. Bodování
Bod získáváte v případě, že protihráč neodehrál míček tak, jak měl, tj. netrefil míček, míček se dotkl jeho části stolu více než jednou, protihráč odehrál míček tak, že se nejprve odrazil od jeho strany stolu nebo se stolu nedotkl vůbec. Protihráč se také nesmí dotknout hracího stolu žádnou částí těla, kromě ruky ve které drží pálku, když se tak stane, získáváte bod vy.
4. Délka hry
Jedna hra se skládá z lichého počtu sad, na jejichž počtu se hráči před hrou domluví. Nejčastěji to bývá 3 až 5 sad.
Sada končí ve chvíli, kdy jeden z hráčů získal 11 bodů. Pokud dosáhnete skóre 10:10, hraje se do té doby, než vítěz dosáhne rozdílu 2 bodů. Je tak možné, že konečné skóre bude např. 13:15 nebo 19:17, atd.
Hráči si na začátku každé sady vymění strany.
5. Čtyřhra
V případě čtyřhry se musí podávat do kříže a spoluhráči se poté v odpalování míčku pravidelně střídají.


