
 

Základní škola Opava, Šrámkova 4, příspěvková organizace 

Šrámkova 4, 747 05 Opava a ŠSK při ZŠ Opava, Šrámkova 4, příspěvková 

organizace a OR AŠSK Opava, KR AŠSK MSL  pořádá 

 

FINÁLE POHÁRU AŠSK SOUTĚŽE 

O NEJLEPŠÍ POHYBOVOU SKLADBU 
pro mateřské, základní, střední a umělecké školy 

 

 
 

V OPAVĚ  
PONDĚLÍ 24. DUBNA 2017 

 

 
 



 

PROPOZICE 
   
A.Všeobecná ustanovení 

 
1.   Pořadatel: Z pověření Výkonného výboru AŠSK ČR v Praze pořádá ZŠ Opava,  

Šrámkova 4, příspěvková organizace                                      

     ŠSK při ZŠ Opava, Šrámkova 4, příspěvková organizace  

 OR AŠSK Opava a KR AŠSK MSL   

 

 

2.  Termín konání: Pondělí 24. 04. 2017 

 

 

3.  Místo konání: HALA OPAVA, a.s., Žižkova 2904/8, 74707, Opava, Předměstí 
 

 

4. Účastníci: Vítězové krajských kol, nominovaní KR AŠSK popř. OR AŠSK 

 a pořadatel ŠSK ZŠ Opava, Šrámkova 4, příspěvková organizace 

 

 

5. Kategorie:  Hlavní kategorie: 
I. 1. stupeň ZŠ -  1. - 5. ročník  

   II. 2. stupeň ZŠ -  6. - 9. ročník + prima až kvarta víceletých gymnázií   

III. SŠ -  kvinta až oktáva víceletých gymnázií  

Soutěžní přehlídka:    

 IV. Osoby se specifickými potřebami, Mateřské školy, ZUŠ - taneční obory 

 

Mladší mohou startovat ve starší kategorii v případě, že alespoň jeden cvičenec či 

cvičenka patří do dané kategorie. 

 

 

6. Organizační výbor:  ředitelka soutěže:  Mgr. Ivana Chramostová MBA 

    tajemnice soutěže:  Tereza Brachtlová 

    hlavní rozhodčí:  Klára Kovaříková 

    zpracování výsledků:   Jaroslava Gellnerová 

technické zajištění:  Jiří Plachký  

    prezence:   Marta Kovářová 

ozvučení:    zvukař Haly Opava 

moderátorka:                   Martina Smijová   

hospodář:    Jana Gellnerová 

ubytování:    Tereza Brachtlová 

zdravotní služba:   SZŠ 

7. Čestné předsednictvo: PaedDr. Ladislav Petera, CSc. – generální sekretář AŠSK ČR 

    Mgr. Petr Jansa- metodik AŠSK Praha 

Zástupce statutárního města Opava 

    Zástupce KÚ Moravskoslezského kraje 

Jana Gellnerová – garant sportu AŠSK  

 

 

 

 



 

8. Přihlášky: Do 31. 03. 2017 
Zasílejte písemně formulář č. 1 návratka a vzor č. 7 přesně vyplněné i s e-

mailovou adresou i s telefonem či mobilem, každou skladbu zvlášť na email: 

daniela.kureckova@seznam.cz 

Přihláška musí být potvrzena krajskou radou, nebo okresní radou AŠSK. 

 

Prezence:  pondělí 24. 04. 2017 od 9:00 do 10:00 hodin HALA OPAVA 
U prezence odevzdáte označené nahrávky. 

Povinná dokumentace: 

a/ definitivní podoba soupisky družstva – originál Přihláška na soutěž a 

soupiska na soutěž - viz www.assk.cz (ke stažení), potvrzenou ředitelem 

školy a příslušnou KR AŠSK ČR 

b/ přihláška do soutěže a soupiska družstva, v případě změny člena 

družstva nové potvrzení ředitele školy, že jmenovaný/á/ je řádným 

žákem školy 

c/ občanské průkazy vedoucího družstva a u všech závodníků průkazky 

zdravotní pojišťovny 

 

           10. Finance: Členové i nečlenové AŠSK ČR si hradí jízdné i ubytování.  

  

11. Strava:  Stravu nezajišťujeme.  

 

           12. Poplatky: Členové AŠSK ČR (cvičenci i doprovod) nehradí účastnický poplatek. 

Nečlenové platí poplatek ve výši 300,-Kč za skladbu v hotovosti při 

prezenci. 

 

13. Dopravní dispozice: www.hala-opava.cz, parkování autobusů u Haly   

 

14. Ubytování: V případě zájmu bude zajištěno v tělocvičně ZŠ Opava, Šrámkova 4,  

příspěvková organizace 

                                   (karimatky a spacáky sebou) – nutno objednat v přihlášce 

 

B.Technická ustanovení 

 

1. Podmínky účasti: Soutěž je řízena všeobecnými podmínkami AŠSK. V družstvech 

mohou startovat pouze žáci příslušné školy, kteří jsou uvedeni na soupisce 

potvrzené ředitelem a krajskou, popř. okresní radou AŠSK.  

Dále mohou startovat pouze žáci gymnázií splňující článek 10 všeobecných 

podmínek pro účast na soutěžích AŠSK 

 / Veřejně prospěšné programy AŠSK, str. 16 /. 

 Za zdravotní způsobilost zodpovídá vedoucí družstva. 

 

 

2. Účastníci:                V kategoriích I. – III. 6 – 16 cvičenců (dívky, chlapci, koedukovaná 

skupina) z jedné školy.  

 Ve IV. kategorii není nutné držet se předepsaných prvků a počtu 

cvičenců. 

 Maximální počet skladeb na celostátním finále je 30. 

   

3. Doba trvání skladby:     2 -3 minuty ( -, +10 s) - je započten i nástup s hudebním doprovodem 
  

4. Hudební doprovod:       Libovolný hudební doprovod (instrumentální, zpívaný)  

http://www.assk.cz/
http://www.hala-opava.cz/#utm_source=firmy.cz&utm_medium=ppd&utm_campaign=firmy.cz-645226


 

5. Cvičební prostor:           12m x 12m – koberec, palubovka (uveďte požadavek) 
 

6. Charakter skladby:        Ve skladbě by měly převažovat prvky gymnastického charakteru 

s využitím tradičního, netradičního náčiní i bez náčiní. Jsou 

povoleny libovolné rekvizity, které si cvičenci sami přinesou 

a odnesou. 

 

7. Podmínka:              Skladby z minulého roku se nesmí opakovat  

 

8. Technická porada: Technická porada proběhne v pondělí 24. 4. 2017 v 11:00  

ve víceúčelové hale.  

Účast všech vedoucích družstev je povinná.  

 

9. Rozhodčí:   Odborná porota zajištěná garantem sportu ve spolupráci  

                                               s ředitelkou soutěže. 

 

10. Soutěžní komise:  ředitelka soutěže – Ivana Chramostová 

    garant sportu  - Jana Gellnerová 

    hlavní rozhodčí – Klára Kovaříková  

     

11. Skladba musí obsahovat: 

1. Skoky odrazem jednonož nebo snožmo (jelení, dálkový skok, nůžky, 

čertík, skoky s rotací apod.). 

2. Obraty obounož nebo jednonož s různou polohou volné končetiny. 

3. Rovnovážný prvek (v různých polohách ve stoji, kleku, sedu, na pažích 

atd.). 

4. Akrobatický prvek (kotoul, stoj na rukou, přemet stranou, vzad apod.). 

5. Taneční kroky (polkový, valčíkový, rokenrolový krok apod.).  

6. Rytmický model (vyjádřený tleskáním, dupáním…tzn. změna 

v rytmické struktuře). 

7. 4 různé prostorové útvary (formace). 

8. 2 různé prvky spolupráce (prováděné většinou cvičenců skladby). 

 

12. Hodnocení:         Maximální počet bodů je 10. Hodnotí se s přesností na 0,1 bodu.  

Výslednou známku tvoří aritmetický průměr středních známek 

 (nejnižší a nejvyšší hodnocení se škrtá).  

 

 1. Obsahovou hodnotu (max. 4 body)- námět a zpracování námětu. 

2. Technická hodnotu (max. 3 body)- technické provedení prvků. 

3. Estetickou hodnota (max. 2 body)- výběr hudby a soulad pohybu s hudbou. 

4. Celkový dojem (max. 1 bod)- cvičební úbor a estetická vyváženost pohybové 

skladby. 

Zlaté pravidlo: 

Zařazujeme pouze prvky, které děti dobře zvládly. 

 

 

13. Protesty:  Protest je možné podávat do 30 minut po vyvěšení výsledků 

hlavnímu rozhodčímu vkladem 300,- Kč, který v případě zamítnutí 

propadá. Protesty bude řešit soutěžní komise. 

 

 



 

14. Časový pořad:       9:00 – 10:00  prezence, odevzdání originálů přihlášek 

  9:00 – 10:30 prostorové zkoušky 

10:30  technická porada  

          11:00  nástup družstev, slavnostní zahájení soutěže   

    15:00  slavnostní vyhlášení výsledků 

Pořadatel si vyhrazuje právo na úpravu časového harmonogramu 

podle počtu přihlášených skladeb. Tento obdrží vedoucí družstev na 

technické poradě    

 

15. Ceny:    Družstva v každé kategorii na prvních třech místech obdrží       

Poháry AŠSK ČR, medaile a drobné ceny. Skladby na dalších 

místech obdrží diplomy a drobné ceny. 

         

16. Upozornění: Organizátoři připomínají, že je povinností všech družstev zúčastnit 

se zahajovacího i závěrečného ceremoniálu. V případě nedodržení 

tohoto požadavku budou družstva hodnocena mimo soutěž.  

Nedodrží-li kterékoliv družstvo podmínky účasti s úmyslem získat 

neoprávněnou výhodu, může být rozhodnutím pořadatele ze soutěže 

vyloučeno. Takto vyloučené družstvo je následně povinno uhradit 

pořadateli vzniklé náklady na jeho účast, viz Disciplinární řád 

AŠSK ČR.    

   Po dobu konání závodů je zdravotní zabezpečení zajištěno. 

Účastníci akce nejsou pořadatelem pojištěni proti úrazu, ani 

krádežím a ztrátám! 

  VV AŠSK ČR doporučuje členům AŠSK ČR, aby uzavřeli 

individuální úrazové pojištění, nebo využili možnosti zákonného 

pojištění žáků základních škol a studentů středních škol. Každý 

účastník je povinen s sebou mít průkaz pojištěnce. 

 

 

 

 

 

Jana Gellnerová  Tereza Brachtlová   Ivana Chramostová  

 garant sportu  tajemnice soutěže                         ředitelka soutěže 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Formulář č. 1 

 

 

Republikové finále soutěže: „O nejlepší pohybovou skladbu“ 

 

 
 

 

N Á V R A T K A 

 
 

Odeslat s přihláškou do 31. 03. 2017 

 na email:  daniela.kureckova@seznam.cz 

kontaktní telefon:    737 732 335 

 

 

Škola: .......................................................................................................................................... 

 

Člen AŠSK:                ANO       NE  

 

I. stupeň II. stupeň  SŠ   IV. kategorie  

 

 

Vedoucí družstva: ..................................................................................................................... 

 

                               ......................................................................................................................  

 

 

Tel: ..........................................mobil: .............................................  

 

 

E - mail:  ............................................................................... 

 

Požadavek na ubytování: 

Počet:  

 

 

 

 

 

 

                                                                                        ..................................... 

                                                                                          podpis a razítko 
 

 

 

 

mailto:pohyboveskladby@gmail.com


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

Název, datum a místo konání akce 

 
 

Věková 

kat. 

chlapci/dívky 

 

  

Školní k. Okrskové k. Okresní k. Krajské k. Kvalifikace Republikové finále 

Název školy (ŠSK ) Adresa (ulice, psč, obec), e-mail, telefon 

  

Vedoucí, trenér (jména) Adresa (ulice, psč, obec), e-mail, telefon Rok 

narození 
   

   

Poř. 

číslo 

Soutěžící 

(příjmení, jméno) 

Rok narození Třída Poznámka 

1.     

2.     

3.     

4.     

5.     

6.     

7.     

8.     

9.     

10.     

11.     

12.     

13.     

14.     

15.     

16.     
 

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 

 

 

 

 

          



 

VZOR Č. 7 – Přihláška do soutěže O nejlepší pohybovou skladbu 

Soutěž o nejlepší pohybovou skladbu 
 

Závazná přihláška 
Adresa pořadatele:................................................................................................................ 

 

 ................................................................................................................ 

 

Název skladby: 

 

 

Autor skladby: 

 

 

Kategorie: 

 

 

Adresa školy: 

 

 

 

Počet cvičenců: 

 

 

Hudba (autor, název): 

 

 

Délka trvání skladby: 

 

 

Charakteristika skladby: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ubytování : (počet)  

  

 

 

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. 

Potvrzení příslušné rady AŠSK ČR             
    

  

 

 Čestné prohlášení zúčastněné školy, že: 

 (nehodící se škrtněte)  

    JE 

      NENÍ            

registrační číslo klubu AŠSK ČR               

 

Razítko a podpis ředitelství 

školy: 

 

   

              

          


