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Mgr. Magdaléna Uhýrková
7. 6. 2022
školní hřiště ZŠ Porubská 832, Ostrava Poruba

kategorie II.       1. stupeň ZŠ, žáci 4. – 5. tříd
dvě dívky a dva chlapci, 4-členné smíšené školní  družstvo
Z jedné školy se mohou zúčastnit i 2 družstva
Pro účast družstva v soutěži je nutné splnit tyto podmínky: 
1. družstvo je složeno z žáků jedné školy
2.  členové družstva musí odpovídat příslušnou třídou

sprint 50m
skok do dálky - odraz možno z odrazového pásma 100 cm, 
                           měřit od místa
                        - odrazu špičky odrazové nohy
hod kriketovým míčkem
smíšená štafeta 4 x 60m

Ve skoku do dálky a hodu míčkem má každý závodník 3 pokusy,
běhy se běží, přímo na čas.

Jednotlivé výkony jsou obodovány. Do výsledků družstva se počítá
součet získaných bodů všech čtyř závodníků + body za štafetu.

Zasílejte do pátku 3. 6. 2022 
na email: magdalena.uhyrkova@zsporubska.cz

8.30 hod.              prezentace 
8.45 hod.              porada vedoucích družstev
8.50 hod.              začátek soutěže
14.00 hod.            předpokládaný konec soutěže, vyhodnocení

pořádají



B. Technické ustanovení

Podmínky účasti: 

Rozhodčí: 

Soutěžní komise: 

Protesty: 

Ceny: 

Postup: 

Pojištění: 

Upozornění: 

Soutěž probíhá podle všeobecných podmínek AŠSK. Družstvo tvoří
žáci jedné školy. Při prezenci nutno předložit přihlášku s GDPR
potvrzenou ředitelem školy. Soutěžící musí mít průkaz zdravotní
pojišťovny.

Rozhodčí s odpovídající kvalifikací zajistí organizátor.

Hlavní rozhodčí, garant soutěže, zástupce zúčastněných družstev.

Písemně, nejpozději 5 minut po skončení utkání, ve kterém ke
sporné události došlo, hlavnímu rozhodčímu s vkladem 200 Kč.
V případě zamítnutí protestu vklad propadá ve prospěch
organizátora. Protesty řeší tříčlenná komise – garant soutěže,
hlavní rozhodčí a zástupce vedoucích zúčastněných družstev.        

Do krajského kola, které se bude konat 15. 6. 2022 v Opavě,
postupují vítězové okresních kol (1. a 2. z výsledků OK).        

Závodníci nejsou pojištěni proti krádežím a úrazům. Vysílající
složka ručí za zdravotní stav závodníků.

Dozor nad žáky zajišťuje vysílající škola (vyhláška MŠMT č.55/2005
§ 7, odst. 2).
Vedoucí družstev odpovídají po celou dobu konání soutěže za
bezpečnost a chování všech členů výpravy.
Při vážném porušení chování závodníka (kouření, vulgární
vyjadřování, ničení zařízení šaten a sportoviště aj.) bude závodník,
případně celé družstvo vyloučeno ze soutěže a vzniklá škoda
bude škole, jejíž žáci majetek poškodili naúčtováno v plné výši. 
Za cenné věci pořadatel neručí a nedoporučuje brát s sebou.

                     Renata Adamíková                                                          Mgr. Magdaléna Uhýrková
                      OR AŠSK Ostrava                                                                     ředitel soutěže

Realizace soutěže byla podpořena Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy.

Medaile a diplomy       


