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P R O P O Z I C E 
 

A. Všeobecná ustanovení 
 
Pořadatel:  z pověření OR AŠSK v OSTRAVĚ, pořádá ZŠ J. Šoupala 1609,O-Poruba 
Místo konání: tělocvična ZŠ J.Šoupala 
Termín konání: středa 26.2.2020 
Ředitel soutěže: Mgr. Radim Plaskura 
 
Kategorie: 1. III. D,H - ZŠ a odpovídající ročníky víceletých gymnázií, 6-7. třída-nesmí 

nastoupit sedmák, který opakoval ročník, ale můžže strtovat ve starší kategorii  
 2. IV. D,H – ZŠ a odpovídající ročníky víceletých gymnázií, nesmí nastoupit žák 

deváté třídy, který opakoval ročník (start mladších z III. kat v družstvu 
povolen) 

 Pro účast družstva v soutěži je nutné splnit 3 podmínky: 
 a) družstvo je složeno z žáků jedné školy 
 b) členové družstva musí odpovídat stupněm školy 
 c) členové družstva musí odpovídat danou třídou. 
 Všechny tři podmínky musí být splněny zároveň. 
 
Disciplíny: 1. kat. III.  Dívky - šplh na tyči 4,5 m s přírazem, start ze stoje 
 Hoši  - šplh na tyči 4,5 m s přírazem, start ze stoje  

 
2. kat. IV. Dívky - šplh na tyči 4,5 m s přírazem, start ze stoje 

Hoši  - šplh na tyči 4,5 m s přírazem, start ze stoje 
 

Účastníci: přihlásit se může kterákoliv škola z okresu Ostrava, neboť okrsková kola 
neproběhla. 

 
Přihlášky: do úterý  25.2.2020 do 14 hodin 
 e-mail: radimplaskura@seznam.cz, tel. 603356678 
: 
 
Jízdné: družstva startují na vlastní náklady 
 
Prezence: 8:15-8:45 hod v tělocvičně ZŠ J. Šoupala 
 
Pojištění: účastníci nejsou pořadatelem pojištěni proti úrazům, krádežím a ztrátám 

 
B. Technická ustanovení 

 
Podmínky účasti: Soutěž  probíhá podle všeobecných podmínek AŠSK ČR 

  startují čtyřčlenná družstva jedné školy 

odeslat do uzávěrky přihlášek e-mailem jmenovitou soupisku soutěžících 
 - předložit originál soupisky  při prezenci s razítky a podpisem ředitele škol 
 - účastníci musí mít sebou evropský průkaz zdravotního pojištění  
  

Předpis: soutěží se podle pravidel uvedených na webu, soutěžního řádu AŠSK ČR a 
těchto propozic 

  http://www.ftvs.cuni.cz/assk_web/?page=podstr&id=24  

 

 pro kategorii IV. H platí pravidla pro dívky všech kategorií  
  „šplh na tyči s přírazem nohou se startem ze stoje“ 
 

Počet pokusů: tři soutěžní kola / tři pokusy  
 
Hodnocení: - závodník je klasifikován, má-li v soutěži aspoň dva platné pokusy 

- výsledný čas jednotlivce je dán součtem jeho dvou nejlepších časů 
- družstvo je klasifikováno, jsou -li klasifikováni tři jeho závodníci 
- výsledný čas družstva je dán součtem výsledných časů prvních tří jednotlivců  
 

/ 

mailto:radimplaskura@seznam.cz
http://www.ftvs.cuni.cz/assk_web/?page=podstr&id=24


Rozhodčí: deleguje pořadatel 
 
Námitky: - podávají se písemně hlavnímu rozhodčímu nejpozději po skončení kola 
 ve kterém ke sporu došlo se vkladem 200 Kč, v případě zamítnutí propadá vklad 

ve prospěch pořadatelů 
- sportovní odvolací komise je tříčlenná: předseda - hlavní rozhodčí, další 

členové budou jmenováni na poradě vedoucích družstev 
 

Ceny: pro družstva na 1. -3. místu diplomy a medaile,  
Postup:  vítězná družstva IV. kat. postupují do KF, které se koná ve Frýdku-        

Místku první týden v březnu. Datum bude upřesněno později. 
 

Časový pořad:  8:15  8:45  prezence 
8:45  porada vedoucích, instruktáž pro závodníky 
9:00   zahájení soutěže 

     vyhlášení výsledků podle počtu přihlášených škol 
 
 
 
 
 

Mgr. Radim Plaskura        Ing. Milan Chalupa  
ředitel soutěže        ředitel školy  

Mgr. Renata Adamíková  

předseda OR AŠSK Ostrava 



 

PŘIHLÁŠKA NA SOUTĚŽ A SOUPISKA 

Název soutěže 

Š P L H 
Okresní finále ve šplhu - Ostrava 

Věková 

kat. 

Hoši/dívky 

 

  

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

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

  

Vedoucí, trenér (jména) Adresa (ulice, psč, obec) e-mail / mobil 

   

   

Poř. 

číslo 

Soutěžící 

(příjmení, jméno) 

rok 

narození 
Třída Poznámka 

1.     

2.     

3.     

4.     
 

 

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. 

------------------------------------------------------------------------- 

 

 

 

registrační číslo klubu AŠSK ČR 

 

Potvrzení příslušné rady AŠSK ČR    Místopřísežné prohlášení*: 

           jsme členy AŠSK ČR 
       

       nejsme členy AŠSK ČR 

     

   *škrkněte/smažte/ nesprávný údaj 

Razítko a podpis ředitelství školy: 

M S L        


