
      
 
 

 

 
 

Propozice okresního finále 
Přespolní běh 

 
   Soutěž typu „B“ kat. III.  

                                                        Soutěž typu „C“ kat IV. 
 

A. Všeobecná ustanovení: 
 
Vyhlašovatel: MŠMT ČR, Moravskoslezský kraj 
 
Pořadatel: ZŠ Porubská 832 ve spolupráci s oddílem Atletika Poruba 
    

Ředitel soutěže: Mgr. Milan Bonobo, milan.bonobo@zsporubska.cz 
 

Organizátor:  Mgr. Petra Polášková, petra.polaskova@zsporubska.cz 
 

Termín:  středa 26. 9. 2018   
 
Místo konání:    Stadion MK Seitl v Ostravě – Martinově  
  

   III. – chlapci, dívky ( mladší žáci ) – 2. stupeň ZŠ ( roč. nar. 2005 – 2007) 
   IV. – chlapci, dívky ( starší žáci ) – 2. stupeň ZŠ ( roč. nar. 2002 – 2005)  
    
 
   Pro účast družstva v soutěži je nutné splnit 4 podmínky: 
   Družstvo je složeno z žáků jedné školy  (max. 6 žáků) 
   Členové družstva musí odpovídat stupněm školy. 
   Členové družstva musí odpovídat ročníkem narození vyhlášené soutěži. 
   Žák smí v daném školním roce v daném sportu startovat pouze v jedné   
   věkové kategorii (tento bod neplatí pro kategorii VI.). 
                   Všechny tyto podmínky musí být splněny zároveň. 
 
Přihlášky:  originál odevzdat při prezentaci 

 
 
Časový harmonogram: 

    8.00 hod.  prezence, oprava soupisek, prohlídka tratě 

  9.00 hod.  porada vedoucích družstev 

  9.15 hod.  zahájení soutěže 

  12.30 hod.  předpokládaný konec soutěže, vyhodnocení 

 Časový program bude upraven podle počtu přihlášených družstev. 

 

 

Účast. poplatek: nečlenové AŠSK  IV. kat. 200,- Kč na družstvo 

  
 
 
 

 



B. Technická ustanovení 
 

Podmínky účasti:    Soutěž probíhá podle všeobecných soutěžních podmínek AŠSK ČR a těchto  
                     propozic. Družstvo tvoří žáci jedné školy. Při prezentaci je nutné předložit  
           přihlášku ( na konci propozic) potvrzenou ředitelstvím školy.   
                                Každý závodník má průkaz zdravotního pojištění.   
 

       Pravidla: Soutěží se podle pravidel  ČAS. 
 
       Disciplíny: III. kategorie – chlapci 1,5  km, dívky 1 km  
 IV. kategorie – chlapci 2 km, dívky 1, 5 km  

                             
 
Hodnocení:             Do soutěže družstev se započítávají výsledky 4 nejlépe umístěných 
                                 závodníků družstva, která se sčítají.  Družstvo s nejnižším součtem umístění  
                                 se stává vítězem v dané kategorii. V případě rovnosti rozhoduje o pořadí    
                                 lepší umístění v pořadí čtvrtého člena družstva. 
       
Rozhodčí:                 Pro toto okresní kolo jsou zajištěni kvalifikovaní rozhodčí. 
 
Protesty:  Podává vedoucí družstva písemně do 5 minut po výskytu či oznámení   
   příslušné události hlavnímu rozhodčímu s vkladem 200,- Kč. V případě   
   zamítnutí propadá vklad ve prospěch pořádající školy. 
 
Startují:   Družstvo má maximálně 6  závodníků 
 
Ceny:   Vítězná družstva na 1.- 3. místě obdrží poháry a diplomy. 
 
Postup: Vítězná družstva kat. III. a VI. B  postupují do krajského finále, které se 

uskuteční  9. 10. 2018 v Krnově 

     
Pojištění:  Závodníci jsou pojištěni proti krádežím a úrazům. Vysílající složka ručí   
   za zdravotní stav závodníků. Každý pedagog nese zodpovědnost za své  
   družstvo a případné poškození cizího majetku bude škole, jejíž žáci   
   majetek poškodili, naúčtováno v plné výši. Za cenné věci pořadatel   
   neručí a nedoporučuje brát s sebou. 
 
Upozornění:              Za chování závodníků po celou soutěž zodpovídá vedoucí družstva. 
                                   Při vážném porušení chování závodníka (kouření, vulgární vyjadřování, 
                                   ničení zařízení šaten a sportoviště aj.) bude závodník, případně celé   
   družstvo vyloučeno ze soutěže.  
    V závodě nelze použít tretry. 
                                                         
 
 Mgr. Milan Bonobo         Mgr. Petra Polášková 
            ředitel závodů                           organizátor závodů 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                            



  Příloha 1) 

 

PŘIHLÁŠKA NA SOUTĚŽ A SOUPISKA 
(PREZENČNÍ LISTINA SOUTĚŽÍCÍCH A DOPROVODU) 

 

 PŘESPOLNÍ BĚH        26. 9. 2018 
Ostrava                                                                   

Věková 

kat. 

Hoši/dívky 

H/D 

  
Školní k. Okrskové k. Okresní k. Krajské k. Rep. fin. Jiné 

Název školy (ŠSK ) Adresa (ulice, psč, obec), telefon 

  
Vedoucí, trenér (jména) Adresa (ulice, psč, obec) Rok narození 

   

   
Poř. 

číslo 

Soutěžící 

(příjmení, jméno) 

Rok 

narození 

Třída Poznámka 

 1.     

 2.     

 3.     

 4.     

 5.     

  6.     
 

 

 

 

 

 

V ______________________ dne: __________ 
Ředitelství školy potvrzuje, že žáci a žákyně uvedení na soupisce jsou žáky denního studia školy, uvedeného věku a nikdo 

z uvedených  žáků není osvobozen od TV a nemá III. nebo IV. zdravotní klasifikaci. 

 

 

 

 

Razítko a podpis ředitele školy 

Potvrzení příslušné rady AŠSK ČR             
 

   

              

                      Čestné prohlášení zúčastněné školy, že: 

                                     (nehodící se škrtněte)  

     JE 

registrační číslo klubu AŠSK ČR                 NENÍ 

 

 

M S L        


