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MAGAZÍNOVÁ DVACÍTKA
Toto číslo Magazínu školního sportu DO TOHO!, který v březnu 2014 nahradil předcházející zpravodaj ZRCADLO školního
sportu, je už „kulaté“ dvacáté v pořadí. Kdo se chce podívat, jak šel tři roky čas tohoto titulu, tak může navštívit jeho archiv:
www.assk.cz/pr-media/casopis-do-toho/. Tam jsou všechna doposud vydaná čísla k dispozici jak v „listovacím“ elektronickém
eBooku, tak ve verzi PDF pro vytištění.  (red)  
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Hvězda na golfovém nebi
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VĚKOVÉ KATEGORIE PLATNÉ PRO ŠKOLNÍ ROK 2017/2018 
(pro další školní roky viz upřesnění v aktuálním Termínovém kalendáři AŠSK ČR) 
 

 

 
 
 
Pro účast družstva v soutěži je nutné splnit 4 podmínky: 
 
1. Členy reprezentačního družstva školy musí být výhradně žáci příslušné školy. 
2. Členové družstva musí odpovídat stupněm školy vyhlášené soutěži 
3. Členové družstva musí odpovídat ročníkem narození vyhlášené soutěži  
4. Žák smí v daném školním roce v daném sportu startovat pouze v jedné věkové kategorii 
(tento bod neplatí pro kategorii VI. A, VI. B). Tato podmínka platí pro úroveň jednoho kola a 
v jednom sportu.  
 
Výjimka: Pohár Rozhlasu a atletický čtyřboj se organizuje pro kategorii III. ročníky 
2006, 2005 a pro kategorii IV. ročníky 2004, 2003 a 2002 (platí pro školní rok 2017/2018, 
pro další školní roky viz upřesnění v aktuálním Termínovém kalendáři AŠSK ČR).   
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NASAZENÍ VÍTĚZŮ KVALIFIKACÍ DO RF AŠSK ČR 
(VČETNĚ FINÁLE POHÁRU) PRO ŠKOLNÍ ROK 
2017/2018: 
 
 

 

Skupina I. Skupina II. 
C B 

F (pořadatel) A 
E D 

(pro další školní roky viz upřesnění v aktuálním Termínovém kalendáři AŠSK) 
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GARANTI SPORTŮ AŠSK a GARANTI ZA SPORTOVNÍ 
SVAZY 

Atletika Zbyněk Chlumecký 
 

Mob:     777 604 585 
E-mail:  Zbynek.C@seznam.cz 

Badminton Markéta Osičková Mob:     723 138 382 
E-mail:  mar.oscikova@gmail.com 

Basketbal Václav Lešanovský 
 

Mob:     724 897 443 
E-mail:  lesan@mybox.cz 

Florbal Roman Kuběna 
 

Mob:    603 208 026 
E-mail: mddmstod@volny.cz 

Fotbal Josef Čurda 
 

Mob:    736 786 907 
E-mail: josef.curda@centrum.cz 

Házená Vlastimil Hejcman 
 

Mob:  603 314 470 
E-mail: assk@pilsedu.cz 

Moderní gymnastika Jana Gellnerová 
 

Mob:    604 938 505 
E-mail: jana.gellnerova@seznam.cz 

Orientační běh Kristýna Skyvová Mob:    731 321 360 
E-mail: skyvova@volny.cz 

Plavání Petr Lukášek 
 

Mob:    605 148 437 
E-mail: pluka@centrum.cz 

Přespolní běh Luboš Straka 
 

Tel:       566 621 515 
E-mail: straka@activezdar.cz 

Silový víceboj a šplh Daniel Kolář 
 

Mob:    737 665 114 
E-mail: dan.kolar@seznam.cz 

Sportovní gymnastika Oldřich Kadlec 
 

Mob:    604 800 265 
E-mail: okadlec@seznam.cz 

Stolní tenis Josef Kovaříček 
 

Tel:        603 270 928 
E-mail:kovaricek.zahornice@tiscali.cz 

Volejbal Vít Mašek 
 

Mob:    737 600 876 
E-mail:  masekvit@seznam.cz 

Vybíjená Monika Nečasová 
 

Mob:     724 788 782 
E-mail:  zolik.n@seznam.cz 
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SOUTĚŽE ŠKOLNÍHO SPORTU V ATLETICE 

ŠTAFETOVÝ POHÁR 

Termíny 

Okresní kola – duben       

Krajská kola – do poloviny května  

Republikové finále – konec května 

Účastníci 

(kategorie) 

Družstva základních škol žáků a žákyň prvního stupně.  

Družstvo tvoří 16 žáků ve složení:  

kat. I: 8 žáků 1. - 3. třída (4 dívky + 4 chlapci), kat. II: 8 žáků 4. - 5. třída (4 dívky + 4 chlapci)  

Disciplíny 

Smíšené štafety:  

8x100 m (1.-3. třída)      8x100 m (4.-5. třída)  

8x200 m A výběr A - závodníci školy, kteří již startovali ve štafetách 

/1.-3. třída 2D+2CH, 4.-5. třída 2D+2CH/  

8x200 m B výběr B - závodníci, kteří neběželi ve štafetě 8x200 m A 

Volitelné disciplíny: 

Sprint 50 m, skok daleký, hod míčkem 

Pravidla 

Smíšené štafety: startuje se z polovysokého startu. Závodníci po startu hned sbíhají do 

vnitřní dráhy. Předávací území (20 m) je viditelně vyznačeno (kužely, praporky pod.). 

Závodníci mladší věkové kategorie mohou předávat „štafetové kroužky“. Čas štafet na 

okresním kole je měřen elektronicky nebo ručně (dle možností pořadatele). Na krajském a 

celorepublikovém finále pouze elektronicky. 

Volitelné disciplíny ve dvou kategoriích /1.-3. třída D, CH, 4.-5. třída D, CH/: 

Sprint 50 m, 2 soutěžící z každé kategorie a týmu, celkem 8 děti v družstvu. 

skok daleký, měřeno z místa odrazu, odraz z metrového pásma. 1 soutěžící z každé 

kategorie a týmu, celkem 4 děti v družstvu. Každý má 2 pokusy a počítá se 

lepší výkon. Boduje se pořadí dětí a body dětí se sčítají.  

hod míčkem, 1 soutěžící z každé kategorie a týmu, celkem 4 děti v družstvu. Každý má 2 

pokusy a počítá se lepší výkon.  Boduje se pořadí dětí a body dětí se sčítají. 

Bodování/ 

hodnocení 

Časy všech tří štafet se sčítají. Vítězí družstvo s nejnižším součtem časů. U štafety 8x200 m A 

a 8x200 m B se započítává rychlejší štafeta. Při rovnosti časů rozhoduje čas ve štafetě 

8x200m. Při nenastoupení štafety se škola nezapočítává do celkového pořadí. 

Nejlepší výkony všech členů družstva v individuálních disciplínách se sčítají a konečné pořadí 

družstev určuje součet výkonů ve štafetách a individuálních disciplínách. 

Vítězové individuálních disciplín ve svých kategoriích budou oceněni diplomem a 

medailí/trofejí. 

Dva týmy, které získají nejvyšší součet výkonů v individuálních disciplínách budou pozvány 

na republikové finále.  

Přihlášky 

Předběžné přihlášky online na www.stafetovypohar.cz. Přihlášení družstev bude možné od 

1. února 2018.  
Jedna škola může přihlásit na OK maximálně 2 družstva, která je nutno jednoznačně označit 

(včetně všech členů družstev např. ZŠ a MŠ Malířová – A, ZŠ a MŠ Malířová – B). 

V písemné podobě je nutné přihlášku/soupisku potvrzenou ředitelstvím školy odevzdat při 

prezentaci. 

Postup 

Do krajského kola postupují první dvě školy z okresního kola. + další školy podle 

nejrychlejších časů z okresních kol do konečného počtu 20 škol na krajském finále. Z jedné 

školy může postoupit pouze jedno družstvo. 

Do republikového finále postoupí 1 družstvo vítězné školy z krajského finále. 
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Doklady pro 

start 

Podmínkou startu je předložení soupisky družstva potvrzené ředitelstvím školy, kterou 

zkontroluje pořadatel. Soupiska obsahuje příjmení, jména a úplná data narození všech 

závodníků. Za zdravotní způsobilost startujících závodníků ručí škola. 

Doprovodný 

program 

Atletika pro děti – nesoutěžní, zábavný program pro všechny diváky z řad žáků ZŠ a 

závodníky, kteří již doběhli do cíle nebo čekají na start štafet. Vybrané disciplíny za použití 

nářadí a náčiní pro dětskou atletiku (např. hod pěnovým oštěpem, překážkový běh). Rozsah 

doplňkových disciplín určí pořadatel. Více na www.atletikaprodeti.cz. 

Omezení 

Závodníci mohou startovat jen ve své věkové kategorii a štafetě 8x200 m. Ve výjimečném 

případě (malý počet žáků v ročníku) je možný start závodníka mladší kategorie za starší 

(nemůže, ale v tomto případě startovat ve své kategorii).  

Financování Z prostředků příslušných okresních a krajských rad AŠSK ČR. 

Podrobnosti www.stafetovypohar.cz 

Vyhlášení a 
ceny 

Na závěr každého soutěžního dne provede pořadatel vyhlášení se stupni vítězů. Vyhlašovány 
jsou: 
Republikové finále: školy na 1. – 3. místě obdrží diplomy, medaile, poháry a věcné ceny pro 

všechny členy štafety. Vítězové individuálních disciplín ve svých kategoriích budou oceněni 

diplomem a medailí. 

Krajská kola: školy na 1. – 3. místě obdrží diplomy, medaile, poháry a věcné ceny. Vítězové 

individuálních disciplín ve svých kategoriích budou oceněni diplomem a medailí. 

Okresní kola: školy na 1. – 3. místě obdrží diplomy, medaile, poháry a věcné ceny. Vítězové 
individuálních disciplín ve svých kategoriích budou oceněni diplomem a medailí. 
Odměny pro vítězná družstva (popř. další účastníky) v jednotlivých kategoriích v OK zajišťuje 
pořadatel. Odměny pro vítězná družstva (popř. další účastníky) v jednotlivých kategoriích KF 
a RF zajišťuje ČAS (zpravidla poháry a medaile pro družstva na 1. – 3. místě a diplomy pro 
všechna družstva, medaile/trofeje a diplom pro jednotlivce). 
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ATLETICKÝ TROJBOJ PRO I. STUPEŇ ZÁKLADNÍCH ŠKOL 
 
 
Termíny Pořadatele a termíny okresních a krajských kol určují okresní a krajské rady na základě počtu 

přihlášek. Některé okresy ani kraje nemusí soutěž vypisovat. Informace obdržíte na 
příslušné okresní radě. Soutěž nemá republikové finále a není uváděna v Termínovém 
kalendáři AŠSK.  

Účastníci 
(kategorie) 

I. (2. -  3. třídy, dvě dívky a dva chlapci)  
II. (4. - 5. třídy, dvě dívky a dva chlapci) - závodníci mladší kategorie nemohou startovat 

v kategorii starší.  
Závodí 8 členná smíšená družstva stejné školy složená z žáků a žákyň první a druhé 
kategorie.  

Disciplíny sprint - 50 m  
skok do dálky (odraz možno z odrazového pásma 100 cm, měřit od místa odrazu špičky 
odrazové nohy) 
hod kriketovým míčkem  

Pravidla Ve skoku do dálky a hodu míčkem má každý závodník 3 pokusy. 
Při postupu do vyššího kola může být vyměněno celé družstvo.  

Bodování/ 
hodnocení 

Závod se boduje buď podle „Bodovacích tabulek pro mládež“ vydaných ČAS a AŠSK ČR 
v roce 1996 nebo podle umístění v jednotlivých disciplínách (1. místo = 1 bod. 2. místo = 2 
body, …. 50. místo = 50 bodů, … atd.).  
Výběr způsobu bodování záleží na pořadateli. 
Do výsledku družstva se počítá součet umístění všech osmi závodníků  
podle pořadí v jednotlivých disciplínách příslušných kategorií. Při stejném bodovém součtu 
získává lepší umístění družstvo, jehož poslední započítávaný závodník dosáhl vyššího počtu 
bodů. (lepšího celkového pořadí). 
Při hodnocení podle pořadí jsou neúplná družstva v konečném pořadí zařazována až za 
družstva s předepsaným počtem závodníků. 

Vyžadované 
doklady 

Soupiska družstva, potvrzená ředitelem školy. Bude obsahovat jména, příjmení a data 
narození všech závodníků a formulaci: „Nikdo z uvedených žáků není zařazen do III. nebo IV. 
zdravotní skupiny nebo není osvobozen od TV“. 

Organizátoři Okresní a krajská kola organizují příslušné okresní a krajské rady AŠSK ČR, popřípadě ve 
spolupráci s nejbližším oddílem atletiky ČAS. 

Financování  Z prostředků příslušných okresních a krajských rad AŠSK ČR. 

Vyhlášení a 
ceny 

Na závěr každého soutěžního dne provede pořadatel vyhlášení se stupni vítězů. Vyhlašována 
jsou 1. – 3. družstvo ve všech kategoriích. Dále se doporučuje vyhlásit minimálně vítěze 
individuálních disciplín ve všech kategoriích. Odměny pro vítězná družstva (popř. další 
účastníky) v jednotlivých kategoriích v zajišťuje pořadatel (zpravidla poháry a medaile pro 
družstva na 1. – 3. místě a diplomy pro všechna družstva, medaile/trofeje a diplom pro 
jednotlivce). 
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ATLETICKÝ ČTYŘBOJ 
  
Termíny Termíny postupových kol jsou uvedeny v Termínovém kalendáři, který je každoročně aktualizován, 

okresní, krajská kola se konají na podzim, stejně tak republikové finále.  

Účastníci 
(kategorie) 

III. (roč. nar. 2004, 2005, 2006) 
IV.   (roč. nar. 2001, 2002, 2003, 2004) 
Ročníky narození jsou každoročně aktualizovány a uvedeny v Termínovém kalendáři AŠSK ČR. 

Počet 
startujících 

V jednom družstvu je nejvíce 5 závodníků z jedné školy. Do výsledku družstva se počítají bodové 
zisky nejlepších 4 závodníků ve čtyřboji. Družstvo vede jeden vedoucí. Pokud družstvo startuje jen se 
4 závodníky, musí se na dělené disciplíny rozdělit v poměru dva a dva závodníci. 

Disciplíny sprint: 60 m 
vytrvalost: žáci mladší 800 m, žákyně mladší 600 m, žáci starší 1000 m, žákyně starší 800m 
skok: polovina družstva skok daleký, polovina skok vysoký (3+2 nebo 2+3), hod (vrh) - mladší žáci 
a žákyně pouze míček, u staršího žactva polovina družstva hod míčkem, polovina vrh koulí (žákyně 3 
kg, žáci 4 kg) (3+2 nebo 2+3) 

Pravidla Soutěž začíná pro obě kategorie během na 60 metrů a končí během na 800 metrů dívek a 1000 
metrů chlapců.    
Ve skoku dalekém a vrhačských disciplínách má každý závodník 3 pokusy. 
Při postupu do vyššího kola může být vyměněno celé družstvo.  

Bodování/ 
hodnocení 

Výkony se bodují podle tabulek pro mládež z roku 2003 včetně platného vydání z roku 1996 a 1992. 
Při stejném bodovém součtu získává lepší umístění družstvo, jehož poslední započítávaný závodník 
dosáhl vyššího počtu bodů. 

Vyžadované 
doklady 

Soupiska družstva, potvrzená ředitelem školy. Bude obsahovat jména, příjmení a data narození 
všech závodníků a formulaci: „Nikdo z uvedených žáků není zařazen do III. nebo IV. zdravotní 
skupiny nebo není osvobozen od TV.“  

Organizátoři Okresní a krajská kola organizují okresní a krajské rady AŠSK ČR, ve spolupráci s krajskými úřady a 
krajskými atletickými svazy.  

Financování Z dotace MŠMT na soutěže a přehlídky. Z prostředků příslušných okresních a krajských rad AŠSK ČR. 

Vyhlášení a 
ceny 

Na závěr každého soutěžního dne provede pořadatel vyhlášení se stupni vítězů. Vyhlašována jsou 1. 
– 3. družstvo ve všech kategoriích. Dále se doporučuje vyhlásit minimálně vítěze individuálních 
disciplín ve všech kategoriích. Odměny pro vítězná družstva (popř. další účastníky) v jednotlivých 
kategoriích v zajišťuje pořadatel (zpravidla poháry a medaile pro družstva na 1. – 3. místě a diplomy 
pro všechna družstva, medaile/trofeje a diplom pro jednotlivce). 
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 POHÁR ROZHLASU S ČESKOU SPOŘITELNOU 
Soutěž garantuje Český atletický svaz a je součástí Sportovní ligy základních škol – O pohár ministra školství. 

 
Termíny 
 

Termíny postupových kol jsou uvedeny Termínovém kalendáři AŠSK. Pro pořadatele jsou 
uvedené termíny závazné.  
 
 

Účastníci 
(kategorie) 

Družstva všech základních škol a víceletých gymnázií na území České republiky v příslušných 
věkových kategoriích. 
kategorie III - mladší žáci, mladší žákyně - ročník narození 2006 (12let), 2005 (13let) 

kategorie IV - starší žáci, starší žákyně - Sportovní liga ZŠ - ročník narození 2004 (14let), 

2003 (15let), 2002 (16let) 

2. stupeň základní školy (odpovídající ročníky víceletých gymnázií) 

Členy družstva mohou být pouze žáci jedné školy. Start závodníka je možný jen v příslušné 
kategorii na všech úrovních soutěže.  

Přihlášky Školy se přihlašují přes online přihlášku na webu www.poharrozhlasu.cz v sekci: Přihláška. 
Jedna škola může přihlásit na OK maximálně 2 družstva, která je nutno jednoznačně označit 
(včetně všech členů družstev např. ZŠ a MŠ Malířová – A, ZŠ a MŠ Malířová – B). 
V písemné podobě je nutné přihlášku/soupisku potvrzenou ředitelstvím školy odevzdat při 
prezentaci. 

Disciplíny ml. žáci - běh 60 m, 1000 m, skok vysoký, skok daleký, hod míčkem, štafeta 4 x 60 m 
ml. žačky - běh 60 m, 600 m, skok vysoký, skok daleký, hod míčkem, štafeta 4 x 60 m 
st. žáci - běh 60 m, 1500 m, skok vysoký, skok daleký, vrh koulí 4 kg, štafeta 4 x 60 m 
st. žačky- běh 60 m, 800 m, skok vysoký, skok daleký, vrh koulí 3 kg, štafeta 4 x 60 m 

 
Postupový 
klíč 

Z okresních (obvodních) kol postupují vítězná družstva v každé kategorii, případně další 
družstva podle propozic vydaných konkrétním pořadatelem. Z jedné školy může postoupit 
pouze jedno družstvo. V krajském finále startuje zpravidla 8 družstev v každé kategorii. Počet 
startujících družstev v krajském finále lze doplnit o další družstva s nejvyšším bodovým 
ziskem. Do republikového finále postupuje 6 vítězných družstev z krajských finále s nejvyšším 
počtem bodů a další 2 družstva v každé kategorii s nejvyšším počtem bodů bez ohledu na 
pořadí. V republikovém finále tedy startuje 8 družstev v každé kategorii. 

Omezení 
startů 

Každý žák může startovat ve dvou disciplínách a štafetě. Za družstvo mohou startovat tři 
závodníci/závodnice v jedné disciplíně, z nichž dva nejlepší bodují. Družstvo tvoří maximálně 
10 závodníků (závodnic). V běhu na 4x 60 m mohou startovat dvě štafety za družstvo, boduje 
lepší štafeta. 

 
Bodování/ 
hodnocení 

Vítězí družstvo s nejvyšším součtem bodů ze všech disciplín. Při rovnosti bodů vítězí družstvo, 
které získalo ve větším počtu disciplín větší počet bodů.  
Boduje se za pomoci počítačového programu Atletická kancelář 2 - Pohár rozhlasu 

Vyhlášení a 
ceny 

Na závěr každého soutěžního dne provede pořadatel vyhlášení se stupni vítězů. Vyhlašována 
jsou 1. – 3. družstvo ve všech kategoriích. Dále se doporučuje vyhlásit minimálně vítěze 
individuálních disciplín ve všech kategoriích. Odměny pro vítězná družstva (popř. další 
účastníky) v jednotlivých kategoriích v OK zajišťuje pořadatel. Odměny pro vítězná družstva 
(popř. další účastníky) v jednotlivých kategoriích KF a RF zajišťuje ČAS (zpravidla poháry a 
medaile pro družstva na 1. – 3. místě a diplomy pro všechna družstva, medaile/trofeje a 
diplom pro jednotlivce). 

Podrobné 
Informace 

budou zveřejňovány a průběžně aktualizovány Českým atletickým svazem na webové adrese 
soutěže:  www.poharrozhlasu.cz 

Financování  Z prostředků ČAS a příslušných okresních a krajských rad AŠSK ČR. 

 

http://www.poharrozhlasu.cz/
http://www.poharrozhlasu.cz/
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STŘEDOŠKOLSKÝ ATLETICKÝ POHÁR 
Soutěž garantuje Český atletický svaz 
 
Termíny Okresní kola: od 4. 9. do 19. 9. 2017 (pořadatele určí OR AŠSK ČR) 

Krajská kola: od 21. 9. do 29. 9. 2017 (pořadatele určí KR AŠSK ČR nebo Krajský atletický svaz)  
Republikové finále: 10. 10. 2017 (Břeclav) 

Účastníci 
(kategorie) 

Kategorie V. dívky, chlapci - žáci 1. - 4. ročníků středních škol, u víceletých gymnázií z kvinty až 
oktávy. Bližší určení věkových kategorií je v této brožuře v kapitole „Všeobecné podmínky pro 
účast na soutěžích a akcích AŠSK ČR - Soutěžní řád AŠSK ČR, kapitola 3. Startovat nemohou 
studenti sportovních gymnázií a gymnázií, kteří mají ve vyučovacím programu sportovní 
přípravu zaměřenou na atletiku-kód studijního oboru 79-42-K/41, 61, 81, a studenti 
pomaturitního studia.  

Přihlášky Školy se přihlašují přes online přihlášku na webu www.stredoskolskypohar.cz v sekci: Přihláška. 
V písemné podobě je nutné přihlášku/soupisku potvrzenou ředitelstvím školy odevzdat při 
prezentaci. 

Disciplíny Dívky 60 m, 200 m, 800 m, výška, dálka, koule 3 kg, štafeta 100-200-300-400m 
Chlapci 100 m, 400 m, 1500 m, výška, dálka, koule 5 kg, štafeta 100-200-300-400m 

Počet 
družstev 

Pokud je to možno v okresních kolech nejméně 5 škol, (5 družstev chlapců  
a 5 družstev dívek) v krajských nejméně družstva z poloviny okresů. Jedna škola může přihlásit 
na OK maximálně 2 družstva, která je nutno jednoznačně označit (včetně všech členů družstev 
např. SOU Malířská – A, SOU Malířská – B). 
V republikovém finále bude startovat maximálně 16 družstev dívek a 16 družstev chlapců (14 
vítězů krajských kol, 2 s divokou kartou)  

Počet 
startujících 

V jednom družstvu nejvíce 10 (platí to i pro okresní a krajská kola) závodníků. V republikovém 
finále nejvíce 10 závodníků. Každé družstvo musí být sestaveno ze žákyň/žáků stejné školy, 
vede ho 1 učitel a celou výpravu 1 vedoucí. 

Omezení 
startu 

U jednotlivců - 2 disciplíny a štafeta ve všech kolech (není možná kombinace 400 m, 1500 m a 
400 m ve štafetě.) 
U družstev – v okresních a krajských kolech nejvíce 3 závodníci v jedné disciplíně a nejvíce 2 
štafety, v republikovém finále nejvíce 2 závodníci v jedné disciplíně a 2 štafety. 

Hodnocení Ve všech kolech podle Bodovacích tabulek pro mládež, vydaných v roce 1996. Střední tratě 
(800 m dívek a 1500 m chlapců) se bodují podle tabulek pro vícebojaře, štafeta 100-200-300-
400m podle běhu na 1000 m (dívky i chlapci). Do bodového součtu družstva se počítají ve 
všech úrovních soutěže dva nejlepší výkony členů družstva v každé disciplíně a jedna štafeta.  
Při rovnosti bodů vítězí družstvo, které získalo ve větším počtu disciplín větší počet bodů.  
Boduje se podle: 

 bodovacích tabulek z roku 2003 včetně vydání z roku 1996 a 1992 (tabulky najdete 
v elektronické podobě na www.atletika.cz) nebo 

 za pomoci počítačového programu Atletická kancelář AK2 - Středoškolský pohár 
 
Kancelář závodu je zpracována v počítačovém programu Atletická kancelář (AK2 – SAP).  

Postupový 
klíč 

Do vyššího kola postupují vždy vítězná družstva případně další družstva podle propozic 
vydaných konkrétním pořadatelem, do republikového finále pak vítězové krajských kol a dvě z 
celé ČR s nejvyšším počtem bodů. Obdobný systém lze použít i u nižších kol (po předběžné 
dohodě s pořadatelem vyššího kola). 

Financování Okresní kola i krajská finále z dotace MŠMT ČR na soutěže a přehlídky poskytovaných  
prostřednictvím příslušných okresních a krajských rad AŠSK ČR a příspěvkem určených ČAS. 

Soutěžní řád Okresní a krajská kola organizují pořadatelé vybraní ve spolupráci s příslušnými články AŠSK ČR 
a ČASu. Závodí se podle pravidel atletiky, tohoto rozpisu a rozpisů okresů a krajů. 
Ve skoku do dálky a vrhu koulí mají ve všech kolech všichni účastníci čtyři pokusy. 
Ve skoku vysokém se laťka zvyšuje po celou dobu soutěže o 4 cm. 
V  RF platí pro startování běhů stejná pravidla jako při startování v soutěžích vícebojů. 

Vyžadované 
doklady 

Soupiska družstva, potvrzená ředitelem školy. Bude obsahovat jména, příjmení a data narození 
všech závodníků a formulaci: „Nikdo z uvedených žáků není zařazen do III. nebo IV. zdravotní 
skupiny nebo není osvobozen od TV.“  

Výsledky - okresních kol zaslat IHNED po skončení soutěže prostřednictvím AK2 na web: www.atletika.cz 
- krajských kol zaslat IHNED po skončení soutěže prostřednictvím AK2 na web: www.atletika.cz 

http://www.stredoskolskypohar.cz/
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v případě zpracování jiným způsobem než v AK2 zašlete mailem na adresy: 
zbynek.c@seznam.cz, jondracek@atletika.cz  

Vyhlášení a 
ceny 

Na závěr každého soutěžního dne provede pořadatel vyhlášení se stupni vítězů. Vyhlašována 
jsou 1. – 3. družstvo ve všech kategoriích. Dále se doporučuje vyhlásit minimálně vítěze 
individuálních disciplín ve všech kategoriích. Odměny pro vítězná družstva (popř. další 
účastníky) v jednotlivých kategoriích v OK zajišťuje pořadatel. Odměny pro vítězná družstva 
(popř. další účastníky) v jednotlivých kategoriích KF a RF zajišťuje ČAS (zpravidla poháry a 
medaile pro družstva na 1. – 3. místě a diplomy pro všechna družstva, medaile/trofeje a 
diplom pro jednotlivce). 

Vzorový 
časový pořad 
 
 

11.00       60  D       výška D       dálka CH         koule CH 
11.15      100 CH           
11.30       800 D 
11.40      1500 CH 
12.00       200  D 
12.15       400  CH        výška Ch            dálka  D          koule  D 
12.45       štafeta 100-200-300-400  D 
12.55       štafeta 100-200-300-400  CH 

mailto:zbynek.c@seznam.cz
mailto:jondracek@atletika.cz
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PŘESPOLNÍ BĚH 
 
Kategorie  III., IV. – ZŠ  

V. – SŠ 
VI.A – ZŠ/SŠ - Republikové finále pouze pro kategorii VI.A - chlapci, dívky 

Termíny Termíny postupových kol jsou uvedeny v tabulce 4.1. a 4.2. Tyto termíny jsou průběžně 
aktualizovány na webových stránkách www.assk.cz v sekci - Soutěže. Pro pořadatele jsou 
uvedené termíny závazné. 

Účastníci Z každé třídy, školy, okresu a kraje startuje v dané kategorii jedno maximálně šestičlenné 
družstvo. Každé družstvo vede 1 trenér. 

Pravidla Soutěží se podle pravidel ČAS 

Disciplíny III. kategorie – chlapci 2 km, dívky 1,5 km 
IV. kategorie – chlapci 3 km, dívky 1,5 km 
V. kategorie – chlapci 5 km, dívky 3 km 

Hodnocení Do soutěže družstev se započítávají výsledky čtyř nejlépe umístěných  
závodníků družstva. Pořadí čtyř nejlépe umístěných závodníků družstva se sčítají. Družstvo 
s nejnižším součtem umístění se stává vítězem v dané kategorii.  V případě rovnosti součtu 
umístění dvou a více družstev rozhoduje o pořadí lepší umístění v pořadí čtvrtého člena 
družstva. 

Doporučení Školní kola doporučujeme pořádat na školních hřištích, od okresního kola v  
terénu. V případě nepříznivých klimatických podmínek je možno přespolní běh uspořádat 
na zpevněných cestách. 

Přihlášky Na vzoru přihlášky (VZOR č. 1) vyplňte pouze povolený počet soutěžících a  
v termínu odešlete pořadateli. 
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SOUTĚŽE ŠKOLNÍHO SPORTU V BASKETBALE 

BASKETBAL KATEGORIE I a II 
Soutěž garantuje Česká basketbalová federace 
 
Pravidla 
soutěže  
(účast školy/ 
jednotlivci) 

Začátkem každého lichého měsíce v roce, vyjma prázdnin (začátek 
září/listopad/leden/březen/květen) bude vyhlášena dovednostní soutěž pro žáky 1.-3.tříd 
(Kategorie I.) a 4.- 5. tříd (Kategorie II.), skládající se z několika jednoduchých cvičení, 
zaměřených převážně na základní basketbalové činnosti jednotlivce 
(dribling/přihrávka/střelba atd.). 
Každá soutěž bude bodově měřitelná, u časových úseků měřeno s přesností na desetiny 
sekundy (př.: 34,7 s), výsledky žáků budou následně přepočítávány na body (1 sek. = 1 bod, 
tzn. 34,7 s = 34,7 bodů za disciplínu) a následně zasílány na níže uvedenou kontaktní 
adresu. 
Při vyhlášení každé jednotlivé soutěže bude vždy uvedeno, zda nejlepší výkon = největší 
počet dosažených bodů, či naopak nejmenší počet dosažených bodů. 
Základní školy, které se chtějí soutěží zúčastnit (soutěž pro školy/soutěž jednotlivci), zašlou 
vždy do konce následujícího měsíce od vyhlášení soutěže (soutěž měsíce září a října = 
uzavírka 31. října) výsledky a to následujícím způsobem: 

Hlavní 
(celoroční) 
soutěž pro 
školy: 
 

1) Průměr deseti nejlepších žáků 
Součet výsledků deseti nejlepších žáků/ počet žáků (10). 
Počet zapojených dětí v soutěži uvádějte na výsledkovém formuláři (slouží jako orientační 
hledisko). 
Každá kategorie je hodnocena zvlášť, účast v obou kategoriích není povinná (doporučuje 
se). 
Minimální účast pro hodnocení = 10 žáků/Kategorie. 
Vítězná škola kola soutěže = 10 bodů (2. místo = 9 bodů, 3.místo-8. bodů,... až 10 místo = 1 
bod). 
Vítězem dlouhodobé celoroční soutěže pro školy se stává škola, která nasbírá za rok 
největší počet bodů (lepších umístění) v součtu obou kategorií.  
V případě shody rozhodne celkový počet zúčastněných žáků v soutěžích. 

Soutěž 
jednotlivců 
(škola zašle): 
 

1) Vyznačení kategorie (Kategorie I./Kategorie II.) 
2) Jmenný seznam s výsledky 10 nejlepších žáků/žákyň školy v součtu všech disciplín (jméno 
a příjmení žáka, žákyně / třída / celkový bodový součet všech disciplín/ body za jednotlivé 
disciplíny) 
Př.: Dovednostní soutěž č.1 – soutěž měsíce září a října Kategorie I. (1.-3.třída) 
1) Novák Petr (2.A.)- 78,3 bodů ( 23,3 + 33,4 + 21,6 ) 
2) Nováková Jana (3.C.) - 80,9 bodů (24,2 + 34,2+ 22,5 ) 
3) až - 10)..... 
Dovednostní soutěže budou řešeny korespondenčně = školy pouze nahlásí výsledky a na 
webových stránkách www.basketdoskol.cz dojde k jejich vyhodnocení. 

Formulář Formulář pro zasílání výsledků najdete http://www.basketdoskol.cz/dokumenty.html 
Při shodném výsledku celkového pořadí (školy/jednotlivci) rozhoduje o umístění lepší v 
poměru jednotlivých disciplín. 

Kontakt Kontaktní osoba pro zasílání výsledků, či dalších informací: Jiří Novotný, 
E.: jnovotny@cbf.cz  
tel.233 017 354, 233 017 354 

Podrobnosti www.basketdoskol.cz 

 

http://www.basketdoskol.cz/
mailto:jnovotny@cbf.cz
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BASKETBAL KATEGORIE III 
 
Kategorie III. basketbal – dívky a chlapci 

Soutěž probíhá až do úrovně krajských finále. (Dříve AND1 Cup) 

Termíny Termíny okresních a krajských kol jsou uvedeny Termínovém kalendáři AŠSK.  

Účastníci Každé družstvo má maximálně 12 hráčů, 2 vedoucí, 2 sady dresů různé barvy s čísly 4 – 18 
a 2 míče na rozcvičení.  

Pravidla Hraje se podle pravidel basketbalu ČBF a soutěžního řádu. 

Míče Chlapci hrají s míči velikosti 7. Dívky hrají s míči velikosti 6. 

Přihlášky Na vzoru přihlášky vyplňte pouze povolený počet soutěžících. Přihlášku potvrzenou 
ředitelem školy a příslušnou radou AŠSK odešlete v termínu pořadateli. 

 
 
 

BASKETBAL KATEGORIE IV - SLZŠ, V a VI B. 
Soutěž v kategorii IV garantuje Česká basketbalová federace a je součástí Sportovní ligy základních škol –  
O pohár ministra školství. 

 
Kategorie IV., V.,  basketbal – dívky a chlapci 

VI.B – basketbal – dívky a chlapci 

 Termíny okresních a krajských kol jsou uvedeny Termínovém kalendáři AŠSK ČR. 

Účastníci Každé družstvo má maximálně 12 hráčů, 2 vedoucí, 2 sady dresů různé barvy s čísly 4 – 18 
a 2 míče na rozcvičení.  

Pravidla Hraje se podle pravidel basketbalu ČBF a soutěžního řádu.  

Míče Chlapci hrají s míči velikosti 7. Dívky hrají s míči velikosti 6. 

Přihlášky Na vzoru přihlášky vyplňte pouze povolený počet soutěžících. Přihlášku potvrzenou 
ředitelem školy a příslušnou radou AŠSK odešlete v termínu pořadateli. 

 
 
 

BASKETBAL 3x3 
 
Kategorie VI.A – dívky a chlapci - s možností postupu na mistrovství světa škol ISF. 

Termíny Termíny okresních a krajských kol jsou uvedeny Termínovém kalendáři AŠSK ČR. 

Účastníci Každé družstvo má vždy 4 hráče, 1 vedoucího, 2 sady dresů různé barvy s čísly a 1 míč na 
rozcvičení. 

Pravidla Hraje se podle pravidel basketbalu 3x3 FIBA a ČBF (www.cbf.cz – sekce 3x3) a Rozpisu 
soutěže AŠSK ČR. 

Míče Chlapci i dívky hrají s míči velikosti 6. 

Přihlášky Na Přihlášce vyplňte pouze povolený počet soutěžících se všemi předepsanými údaji. 
Nutnou změnu v družstvu, lze provést při prezenci na místě turnaje. Přihlášku potvrzenou 
ředitelem školy a příslušnou radou AŠSK odešlete v termínu pořadateli. Soutěžící musí být 
žáky jedné školy. 
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SOUTĚŽE ŠKOLNÍHO SPORTU VE FLORBALU 

FLORBAL KATEGORIE III 
Kategorie III. ZŠ chlapci, dívky 

Termíny Termíny postupových kol jsou uvedeny v Termínovém kalendáři. Tyto termíny jsou 
průběžně aktualizovány na webových stránkách www.assk.cz v sekci - Soutěže. Pro 
pořadatele jsou uvedené termíny závazné. 

Účastníci Družstvo má maximálně 15 hráčů, 2 vedoucí, 2 sady dresů různé barvy. 

Pravidla   Hraje se podle pravidel florbalu a soutěžního řádu ČFbU a soutěžního řádu AŠSK ČR. 

Přihlášky Na vzoru přihlášky ( VZOR č.1) potvrzenou ředitelem školy odešlete v termínu pořadateli 
příslušného postupového kola. 

 

FLORBAL KATEGORIE IV - SLZŠ 
Soutěž v kategorii IV garantuje Česká florbalová unie a je součástí Sportovní ligy základních škol –  
O pohár ministra školství. 

 
Kategorie IV. ZŠ chlapci, dívky  

Termíny Termíny postupových kol jsou uvedeny v Termínovém kalendáři. Tyto termíny jsou 
průběžně aktualizovány na webových stránkách www.assk.cz v sekci - Soutěže. Pro 
pořadatele jsou uvedené termíny závazné. 

Účastníci Družstvo má maximálně 15 hráčů, 2 vedoucí, 2 sady dresů různé barvy. 

Pravidla   Hraje se podle pravidel florbalu a soutěžního řádu ČFbU a soutěžního řádu AŠSK ČR. 

Přihlášky Na vzoru přihlášky ( VZOR č.1) potvrzenou ředitelem školy odešlete v termínu pořadateli 
příslušného postupového kola. 

 

FLORBAL KATEGORIE V 
Kategorie: V. SŠ chlapci, dívky 

Termíny Termíny postupových kol jsou uvedeny v Termínovém kalendáři. Tyto termíny jsou 
průběžně aktualizovány na webových stránkách www.assk.cz v sekci - Soutěže. Pro 
pořadatele jsou uvedené termíny závazné. 

Účastníci Družstvo má maximálně 15 hráčů, 2 vedoucí, 2 sady dresů různé barvy. 

Pravidla   Hraje se podle pravidel florbalu a soutěžního řádu ČFbU a soutěžního řádu AŠSK ČR. 

Přihlášky Na vzoru přihlášky ( VZOR č.1) potvrzenou ředitelem školy odešlete v termínu pořadateli 
příslušného postupového kola. 
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SOUTĚŽE ŠKOLNÍHO SPORTU VE FOTBALE 

McDONALD´S CUP 
Soutěž s partnerem 
 
 Soutěž pro první stupeň základních škol. Hraje se podle pravidel minifotbalu vydaných 

ČMFS (jež jsou upravena vzhledem k věkovým kategoriím a podmínkám soutěže a vydávána 
pro potřebu této soutěže organizačním štábem McDonald´s Cupu vždy na příslušný školní 
rok.  

Přihlášky Na vzoru přihlášky ( VZOR č.1) potvrzenou ředitelem školy odešlete v termínu pořadateli 
příslušného postupového kola. 

Pořadatelé Asociace školních sportovních klubů (AŠSK ČR), Fotbalová asociace ČR (FAČR) a 
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR (MŠMT ČR)  

Generální 
partner 

McDonald´s ČR, s. r .o. 

Kategorie A. 1.až 3. třídy ZŠ ( ročníky narození  2008-2009-2010-2011) 
B. 4. až 5.třídy ZŠ ( ročníky narození 2006-2007-2008) 
Doporučuje se i účast děvčat v družstvech! 
Pozn.: V soutěži nelze, aby startovali mladší žáci za starší. 

Účastníci Ve školních kolech - třídní družstva (možno i více družstev v jedné třídě) 
Od okrskových kol – vítěz školního kola, popř. výběr školy v dané věkové kategorii. 
Družstvo tvoří brankář a 7 hráčů v poli, na soupisku je možno zapsat nejvýše 14 hráčů. 

Termíny Termíny postupových kol jsou uvedeny v tabulce 4.1. a 4.2. Tyto termíny jsou průběžně 
aktualizovány na webových stránkách www.assk.cz v sekci - Soutěže. Pro pořadatele jsou 
uvedené termíny závazné.  
(Pozn.: Termíny pro jednotlivé kraje upřesňuje Ústřední řídící štáb McDonald´s Cupu 
nejpozději do konce února příslušného školního roku.) 

Pravidla Hraje se podle pravidel vydaných Ústředním řídícím štábem McDonald´s Cup pro příslušný 
školní rok a podle soutěžního řádu AŠSK ČR. 
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MINIFOTBAL IV - SLZŠ 
Soutěž v kategorii IV. garantuje Fotbalová asociace ČR a je součástí Sportovní ligy základních škol –  
O pohár ministra školství. 

Kategorie IV. ZŠ – chlapci, dívky 

Termíny Termíny postupových kol jsou uvedeny v Termínovém kalendáři. Tyto termíny jsou 
průběžně aktualizovány na webových stránkách www.assk.cz v sekci - Soutěže. Pro 
pořadatele jsou uvedené termíny závazné. 

Účastníci Družstvo tvoří maximálně 12 hráčů, 2 vedoucí družstva starší 18 let 
z nichž 1 musí být v pracovně právním vztahu se školou. Družstvo musí mít 2 sady dresů 
různé barvy s čísly, míč na rozcvičení. 

Pravidla  
a technická 
ustanovení 

Hraje se podle pravidel minifotbalu vydaných ČMFS a následných upřesnění. 
- počet hráčů 6+1 
- klesne-li počet hráčů v poli pod 4, utkání končí 
- ofsajd neplatí 
- zahrání rukou brankářem mimo pokutové území – penalta 
- střídání hokejovým způsobem ve vymezeném prostoru 
- při zahrávání volných kopů musí stát hráč soupeře 5 m od míče 
- při zahrávání rohového kopu musí stát hráči soupeře 3 m od brankáře 
- kop od branky buď výhozem, nebo výkopem míče ze země; hráči soupeře musí být mimo  
  pokutové území  
- „malá domů“ a hra brankáře po „malé domů“ jako ve velkém fotbale 
- velikost míče „5“ 
- míč rozehraný brankářem může spoluhráč převzít v celém prostoru hřiště 
- vyloučení jako ve velkém fotbale 
- hrací doba: okresní, krajská kola stanoví pořadatel dle počtu účastníků 

Přihlášky Na vzoru č.1 – přihláška na soutěže a soupiska; vyplnit pouze povolený počet soutěžících 

 
 

HALOVÝ FOTBAL  - ŠKOLNÍ FUTSALOVÁ LIGA  
Soutěž probíhá pod Záštitou Fotbalové asociace ČR (FAČR)  
http://nv.fotbal.cz/futsal/SkoFL7/index.php        
http://nv.fotbal.cz/futsal/SkoFL9/index.php 

 

 

Školní futsalová liga pro druhý stupeň základních škol. Hraje se podle pravidel futsalu 
vydaných ČMFS, jež jsou upravena vzhledem k podmínkám této soutěže organizačním 
výborem vždy na příslušný kalendářní rok. ŠkoFL je vyhlášena pro dvě kategorie 6.a 7.třída 
+ 8.a 9.třída, chlapci i dívky mají své soutěže zvlášť! 

Kategorie III., IV. ZŠ chlapci a dívky zvlášť 

Termíny 
Termíny soutěže budou zveřejněny po uzávěrce přihlášek a po rozlosování na oficiálních 
stránkách soutěže na internetu FAČR   

Účastníci 
Každé družstvo má maximálně 12 hráčů k utkání; vedoucího družstva, který je v pracovně 
právním vztahu se školou; družstvo má 2 sady dresů s čísly různé barvy, futsalový míč. 

Pravidla 
Pravidla, systém turnaje a veškeré další podrobnosti jsou na internetových stránkách 
soutěže na fotbal.cz  

Přihlášky 
Přihlášky do SFL jsou na internetových stránkách soutěže na fotbal.cz, dále budou na 
všechny ZŠ v ČR rozeslány mailem. 
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FOTBAL – POHÁR JOSEFA MASOPUSTA 
Ve spolupráci s Klubem přátel Josefa Masopusta 
 
Kategorie SŠ - V. - chlapci 

Termíny Termínový kalendář AŠSK 
Pro pořadatele jsou uvedené termíny závazné. 

Účastníci Studenti 1 -  4. ročníku denního studia SŠ, odpovídajícího roku narození 
Obě podmínky musí být splněny současně. 

Družstva Každé družstvo má maximálně 16 hráčů, 2 vedoucí, z nichž 1 musí být v pracovně právním 
vztahu se školou. 

Pravidla Hraje se podle pravidel FAČR; propozic projektu 

Přihlášky Předsedovi OR AŠSK do 20.9.2017. V dalších postupových kolech dle propozic. 

 
 
 

FOTBAL DÍVEK SŠ 
 
Kategorie SŠ - V. - dívky 

Termíny Soutěž končí krajským kolem, proto termíny OF a KF stanovují příslušné OR/KR. 

Účastníci Studentky 1 -  4. ročníku denního studia SŠ, odpovídajícího roku narození 
Obě podmínky musí být splněny současně. 

Pravidla Hraje se podle pravidel minifotbalu vydaných ČMFS a následných upřesnění. 
- počet hráčů 6+1 
- klesne-li počet hráčů v poli pod 4, utkání končí 
- ofsajd neplatí 
- zahrání rukou brankářem mimo pokutové území – penalta 
- střídání hokejovým způsobem ve vymezeném prostoru 
- při zahrávání volných kopů musí stát hráč soupeře 5 m od míče 
- při zahrávání rohového kopu musí stát hráči soupeře 3 m od brankáře 
- kop od branky buď výhozem, nebo výkopem míče ze země; hráči soupeře musí být mimo 
   pokutové území  
- „malá domů“ a hra brankáře po „malé domů“ jako ve velkém fotbale 
- velikost míče „5“ 
- míč rozehraný brankářem může spoluhráč převzít v celém prostoru hřiště 
- vyloučení jako ve velkém fotbale 
- hrací doba: okresní, krajská kola stanoví pořadatel dle počtu účastníků 

Přihlášky Předsedovi OR AŠSK do 20.9.2017. V dalších postupových kolech dle propozic. 
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FOTBAL – KVALIFIKACE ISF 
 
Kategorie SŠ - VI.A – chlapci i dívky. 

Termíny Termínový kalendář AŠSK 
Pro pořadatele jsou uvedené termíny závazné. 

Účastníci Studenti 1 -  4. ročníku denního studia SŠ, odpovídajícího roku narození 
Obě podmínky musí být splněny současně. 

Družstva Každé družstvo má maximálně 16 hráčů, 2 vedoucí, z nichž 1 musí být v pracovně právním 
vztahu se školou. 

Pravidla Hraje se podle pravidel FAČR 

Přihlášky Předsedovi OR AŠSK. V dalších postupových kolech dle propozic. 

 
 

HALOVÝ FOTBAL  - STŘEDOŠKOLSKÁ FUTSALOVÁ LIGA  
Soutěž probíhá pod Záštitou Fotbalové asociace ČR (FAČR)  
http://nv.fotbal.cz/futsal/sfl/index.php 
 
 Středoškolská futsalová liga pro všechny druhy středních škol. Hraje se podle pravidel 

futsalu vydaných ČMFS, jež jsou upravena vzhledem k podmínkám této soutěže 
organizačním výborem vždy na příslušný kalendářní rok. SFL je vyhlášena zvlášť pro chlapce 
i dívky! 

Kategorie V. SŠ chlapci a dívky zvlášť 

Termíny Termíny soutěže budou zveřejněny po uzávěrce přihlášek a po rozlosování na oficiálních 
stránkách soutěže na internetu FAČR   

Účastníci Každé družstvo má maximálně 12 hráčů k utkání; vedoucího družstva, který je v pracovně 
právním vztahu se školou; družstvo má 2 sady dresů s čísly různé barvy, futsalový míč. 

Pravidla Pravidla, systém turnaje a veškeré další podrobnosti jsou na internetových stránkách 
soutěže na fotbal.cz  

Přihlášky Přihlášky do SFL jsou na internetových stránkách soutěže na fotbal.cz, dále budou na 
všechny ZŠ v ČR rozeslány mailem. 
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SOUTĚŽE ŠKOLNÍHO SPORTU V GYMNASTICKÝCH 
SPORTECH 

TEAMGYM  JUNIOR  
 
Pravidla Soutěž je organizována podle pravidel TEAMGYM JUNIOR (platné od 1. 9. 2005)-nová 

pravidla viz. http://www.gymfed.cz/324-nova-pravidla-teamgym-junior-i-iii-
aktualizace.html 

Disciplíny Pohybová skladba 
Trampolína 
Akrobacie 

Účastníci Soutěží družstva složená z 6 – 12 závodníků. Smíšená družstva musí tvořit 50% žákyň a 50% 
žáků. Každé družstvo vede jeden trenér a celou výpravu vede jeden vedoucí. Družstvo 
startuje v jednotném cvičebním úboru, mix družstva v úborech shodné barvy. 

Podmínka Družstva musí být složena ze žáků jedné školy. Soutěže se mohou zúčastnit i závodníci, kteří 
v roce konání dovrší 16 let. 

Kategorie -dívky           - chlapci  - mix  

Věková 
kategorie 

0- ZŠ 1.a2.třída ZŠ – bez pohybové skladby; ZŠ – A/do 11 let ; ZŠ – B/ do 16 let; SŠ / 1. – 4. 
Ročník; TRIO – SŠ bez pohybové skladby  
O zařazení do věkové kategorie rozhoduje věk nejstaršího závodníka. 

Termíny Termínový kalendář AŠSK. Tyto termíny jsou průběžně aktualizovány na webových 
stránkách www.assk.cz v sekci - Soutěže. Pro pořadatele jsou uvedené termíny závazné. 

Přihlášky na 
RF 

Okresní nebo krajské rady AŠSK ČR zasílají přihlášky řediteli soutěže viz. Propozice.  

Poznámka Doporučujeme, aby z  každého kraje byl na celostátní finále nominován jeden zástupce 
v každé věkové i soutěžní kategorii.  

Finanční 
zabezpečení 

Akce se řídí podmínkami soutěží AŠSK pro Pohár AŠSK ČR. 
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SPORTOVNÍ GYMNASTIKA 
 
Kategorie III., IV. -  ZŠ; V. -  SŠ  

Termíny Termínový kalendář AŠSK. Tyto termíny jsou průběžně aktualizovány na webových 
stránkách www.assk.cz v sekci - Soutěže. Pro pořadatele jsou uvedené termíny závazné 

Účastníci Z každé třídy, školy, okresu, kraje startuje vždy jedno čtyřčlenné družstvo (3 nejlepší se 
počítají) složené ze žáků z jedné školy. Za IV. kategorii mohou startovat v soutěži družstev 
i chlapci a děvčata nejvýše z kategorie III. (6. a 7. ročník ZŠ). Každé družstvo vede jeden 
trenér. Družstvo startuje v jednotném cvičebním úboru. 

Pravidla Soutěží se podle pravidel ČGF, dle nově sestaveného  programu sestav  SG pro mužské a 
ženské složky, podle kterého se soutěžilo v předchozím roce. Program bude jako dodatek 
zaslán na všechny OR a KR, a to i případnými doporučeními pro kat. III a II nejpozději do 
konce září nového školního roku. 

Disciplíny III. a IV kat. chlapci i dívky - trojboj - akrobacie , přeskok, hrazda 
V. kat. chlapci - čtyřboj - akrobacie, kruhy , přeskok, hrazda 
V. kat. dívky -  čtyřboj - přeskok, hrazda, kladina, prostná 
Pozn.: pro všechny kategorie budou volné sestavy s možností výběru prvků (nabídka bude 
přiložena).   
Podrobnosti o obsahu jednotlivých disciplín budou společně s dodatky k pravidlům zaslány 
nejpozději do konce září 2009 na všechny OR a KR. 

Hodnocení Do soutěže družstev se započítávají bodová hodnocení vždy jen tří nejlepších závodníků 
každého soutěžícího družstva na jednotlivých nářadích (nejnižší známka 4. závodníka se 
škrtá). V hodnocení družstev vítězí družstvo s nejvyšším bodovým součtem z jednotlivých 
nářadí. Při rovnosti bodů rozhoduje součet bodů v prostných. (Družstvo může startovat též 
se třemi závodníky. Není hodnoceno až v případě, kdy počet závodníků v družstvu je menší 
než tři.) Dále se hodnotí i výsledky jednotlivců ve čtyřboji dívek i chlapců. Proto mohou 
v nižších kolech startovat i jednotlivci z těch škol, které nesestaví pro soutěž celé družstvo. 
Tato nekompletní družstva se zbavují možnosti postupu do vyššího kola (krajského, 
republikového). 

Přihlášky Na vzoru přihlášky (VZOR č. 1) vyplňte pouze povolený počet soutěžících a v termínu 
odešlete pořadateli. V kategorii V. chlapců i dívek mohou startovat i jednotlivci. 

Poznámka V případě zájmu a přiměřeném počtu účastníků, bude zařazen vložený závod v 
gymnastickém šestiboji chlapců a čtyřboji dívek pro aktivní gymnasty a gymnastky. 
Hodnocení dle pravidel FIG. Podrobnosti budou uvedeny v propozicích na republikové 
finále Poháru AŠSK ČR v SG. 
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MODERNÍ GYMNASTIKA 
 
Kategorie I., II., III., IV. – ZŠ, dívky 

Termíny Termínový kalendář AŠSK. Tyto termíny jsou průběžně aktualizovány na webových 
stránkách www.assk.cz v sekci - Soutěže. Pro pořadatele jsou uvedené termíny závazné 

Účastníci Z každé školy, okresu (obvodu, oblasti) startuje vždy jedno čtyřčlenné  
družstvo. Každé družstvo vede jeden trenér a celou výpravu jeden vedoucí.  
Školní kolo je pořádáno jako závod jednotlivců, podle kterého se nominuje  
družstvo do vyššího kola.  

Pravidla Soutěží se podle pravidel Českého svazu moderní gymnastiky. 

Závodní 
program 

0. kategorie –  předškolní + 1. třída ZŠ 
sestava bez náčiní, akrobacie 
I. kategorie - 2. a 3. třída ZŠ 
sestava bez náčiní, sestava se švihadlem  
II. kategorie –  4. a 5. třída ZŠ 
sestava se švihadlem, sestava s obručí  
III. kategorie –  6. a 7. třída 
sestava s obručí, sestava s míčem 
IV. kategorie –  8. a 9. třída ZŠ 
sestava s kužely, sestava se stuhou, sestava s míčem, sestava se švihadlem (libovolný 
dvojboj) 

Hodnocení Ze závodu se vyhlašuje pořadí jednotlivkyň i družstev. Do celkového hodnocení družstva se 
započítávají známky všech závodnic družstva. Do vyššího kola postupuje družstvo, které 
získá nejvíce bodů. Při rovnosti bodů rozhoduje nejvyšší známka. 

Přihlášky Na vzoru přihlášky (VZOR č. 1) vyplňte pouze povolený počet soutěžících a  
v termínu odešlete pořadateli. 

Poznámka Popis sestav a hudební nahrávky je možno objednat na adrese:  
Český svaz moderní gymnastiky / ZPMG, Atletická 100, 160 17, Praha 6 
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SOUTĚŽ O NEJLEPŠÍ POHYBOVOU SKLADBU 
 
Účastníci 6 - 16 cvičenců (dívky, chlapci, koedukovaná skupina) z jedné školy 

Přihlášky Soutěže organizují ve svých působnostech okresní a krajské rady AŠSK ČR. Propozice na 
jednotlivá kola obdrží zájemci u svých okresních a krajských rad AŠSK ČR. 
Přihlášky potvrzené krajskou radou (okresní radou) AŠSK ČR zasílejte v daném termínu 
uvedené v propozicích 

Skladba trvá 2 – 3 minuty (-,+10 s), MAXIMÁLNÍ POČET SKLADEB NA CELOSTÁTNÍM KOLE JE 45. 

Hudební 
doprovod 

Libovolný (instrumentální, zpívaný). 

Prostor Gymnastický koberec nebo parkety 12 x 12 m. 

Kategorie Hlavní kategorie: 
I.  1.  stupeň ZŠ – 1. – 5.ročník  
II. 2. stupeň ZŠ – 6. – 9.ročník + prima až kvarta víceletých gymnázií 
III. 3. stupeň  SŠ – kvinta až oktáva víceletých gymnázií (autorství nerozlišeno). 
Mladší mohou startovat ve starší kategorii v případě, že alespoň jeden cvičenec či cvičenka 
patří do dané kategorie. 
Soutěžní přehlídka: 
IV. Osoby se specifickými, potřebami, Mateřské školy, ZUŠ – taneční obory 

Podmínka Kolektivy musí být z jedné školy. 

Charakter 
skladby 

Ve skladbě by měly převažovat prvky gymnastického charakteru. Do celostátního kola může 
škola přihlásit pouze jednu skladbu v jedné kategorii. 

Pomůcky Lze využít libovolné typizované i netypizované náčiní a nářadí, které si cvičenci sami 
přinesou a odnesou. 

Termíny Termínový kalendář AŠSK. Tyto termíny jsou průběžně aktualizovány na webových 
stránkách www.assk.cz v sekci - Soutěže. Pro pořadatele jsou uvedené termíny závazné. 

Obsah: 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) 
 

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. Technickou hodnotu (max. 3 body) – technické provedení prvků. 
3. Estetickou hodnotu (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 a odpovídají jejich věku a schopnostem. 
Vyhlašují se první tři místa v každé kategorii, vítězná skladba je oceněna pohárem. Skladby 
na dalších místech obdrží diplomy a drobné ceny. 
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ŠPLH 
 

Termíny Termíny postupových kol jsou uvedeny v tabulce 4.1. a 4.2. Tyto termíny jsou průběžně 
aktualizovány na webových stránkách www.assk.cz v sekci - Soutěže. Pro pořadatele jsou 
uvedené termíny závazné. 

Účastníci Čtyřčlenná družstva z jedné školy v každé kategorii 

Přihlášky Na vzoru (č. 1) přihlášky vyplňte povolený počet soutěžících a v termínu odešlete 
pořadateli. 

Termíny Termínový kalendář AŠSK. Tyto termíny jsou průběžně aktualizovány na webových 
stránkách www.assk.cz v sekci - Soutěže. Pro pořadatele jsou uvedené termíny závazné 

Disciplína Kat. V. SŠ 
chlapci – šplh na laně do výše 4,5 m bez přírazu, start ze sedu 
dívky – šplh na tyči do výše 4,5 m s přírazem, start ze stoje 

Kat. IV. ZŠ 
*chlapci – šplh na laně do výše 4,5 m bez přírazu, start ze stoje 

dívky – šplh na tyči do výše 4,5 m s přírazem, start ze stoje 
*podle místních podmínek lze soutěžit jako u dívek na tyči s přírazem 
Počet soutěžních kol: 
okresní kolo  – tři soutěžní kola 
krajské kolo  – čtyři soutěžní kola 

 republikové finále – pět soutěžní kol 

Pravidla soutěží se podle soutěžního řádu AŠSK ČR a pravidel šplhu 
http://orasskfm.ssinfotech.cz/garant/pravidla.html 

http://orasskfm.ssinfotech.cz/garant/pravidla.html
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SOUTĚŽE ŠKOLNÍHO SPORTU V HÁZENÉ 

MINIHÁZENÁ  
Český svaz házené (dále ČSH) jako hlavní pořadatel za organizační spolupráce Asociace školních 
sportovních klubů České republiky (dále AŠSK ČR). 

 
Charakter 
soutěže 

Školní liga je náborová soutěž, která si klade za cíl seznámit zajímavou formou s házenou co 
největší okruh dětí ve věku 9-11 let a probudit u nich zájem o aktivní provozování házené 
v oddílech ČSH. 

Družstva a 
kategorie 

Družstva mohou být chlapecká, dívčí nebo smíšená ve dvou kategoriích: 2.-4.třída a 4.-
5.třída. Hráči hrající v jedné kategorii nemohou startovat ve druhé kategorii. Počet družstev 
přihlášených do ligy z jedné školy není omezen.  

Škola Škola musí do ligy vyslat minimálně jedno družstvo v každé v kategorii, aby byla jeho účast 
považována za „plnou účast školy“. Škola stanoví tzv. školního trenéra – např. učitele 
tělesné výchovy, který je odpovědný za start všech družstev školy v lize. Školní trenér má 
nárok na cílovou odměnu 1.500 Kč za účast na všech turnajích ligy minimálně jednoho 
družstva školy v každé kategorii. Tuto odměnu garantuje ČSH.  

Liga Liga je soutěž minimálně 3 škol z přirozeného spádového území s dobrou dopravní 
dosažitelností. Liga je dlouhodobá soutěž hraná systémem podzim – jaro v obou 
kategoriích. Liga vzniká nejpozději do 20.9. na aktuální školní ročník. Každá liga bude mít 
nezaměnitelný název, který bude obsahovat identifikaci regionu. Liga může být v některých 
principech přizpůsobena místním podmínkám po dohodě s řídící složkou ČSH. 
Podmínkou, aby liga mohla být považována za plnou ligu, je sehrání minimálně 5 turnajů za 
školní rok a jednoho finálového turnaje v každé kategorii (systémem každý s každým) 

Šéf ligy Každá liga má šéfa ligy, kterého na návrh zakládajících škol jmenuje Český svaz házené. Šéf 
ligy může být občan České republiky starší 18 let a může to být např. jeden z učitelů ze 
zúčastněných škol (toto je asi nejlepší varianta), oddílový trenér, rodič, funkcionář ČSH nebo 
AŠSK. Šéf ligy za předpokladu splnění všech podmínek pro naplněnost ligy a za předpokladu 
úspěšného zakončení ligy má nárok na cílovou odměnu 3.000,-  Kč. Tuto odměnu garantuje 
ČSH.  
Šéf ligy má za povinnost organizovat jednotlivé turnaje, komunikovat s jednotlivými 
školami, místními úřady a pověřeným funkcionářem ČSH, předávat výsledky, zajišťovat 
rozhodčí, zajišťovat prostory spolu s oddílovým garantem. 

Oddílový garant  Oddílový garant je oddíl ČSH, který dává k dispozici svůj personální potenciál pro pomoc při 
organizaci jednotlivých turnajů. Oddílový garant zpravidla dává k dispozici svoje hřiště, není-
li vhodné přímo u škol, případně materiál. Oddílový garant věnuje do soutěže ceny. 

Pravidla Školní liga má vlastní zjednodušená pravidla házené. Úpravy pravidel se  týká: 
- snížení počtu hráčů (4 hráči v poli a jeden brankář) 
- zmenšení velikosti hřiště (zpravidla 16x20 m)  
- vypuštění některých čar na hřišti  
- nařízení minimální velikosti míče 
- zjednodušení systému trestů 
- zákaz driblinku, s výjimkou jednoúderového driblinku. 
- zkrácení doby utkání 
 

Doporučení 
 

Doporučuje se, aby každá škola každé družstvo označila zajímavým názvem, který bude 
zčásti obsahovat název školy. Každá liga ponese název, který bude vyjadřovat jeho 
regionální příslušnost.  

Informace  
 

Podrobnější informace jsou zveřejněny na internetové stránce www.chf.cz. Každý oblastní 
svaz házené a jeho komise mládeže disponuje příslušnými podrobnými informacemi 
v tištěné podobě. 

 

http://www.chf.cz/
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NOVINÁŘSKÝ KALAMÁŘ 
Český svaz házené (dále ČSH) jako hlavní pořadatel a Asociace školních sportovních klubů 
České republiky (dále AŠSK ČR) jako spolupořadatel. 

 
Charakter soutěže 
 

Novinářský kalamář v házené má charakter náborové soutěže. Cílem je zapojit co 
největší počet mládeže do organizované sportovní činnosti. Soutěž je ve všech 
stupních vypsána pro příslušné ročníky družstev základních škol (dále ZŠ) a 
víceletých gymnázií (dále VG), které jsou členy AŠSK ČR, je však přístupná i pro 
nečleny této organizace. Protože je soutěž řízena ČSH, mohou se zúčastnit i žáci 
sportovních tříd. 

Termíny Termínový kalendář AŠSK. Tyto termíny jsou průběžně aktualizovány na webových 
stránkách www.assk.cz v sekci - Soutěže. Pro pořadatele jsou uvedené termíny 
závazné 

Kategorie 
 

III. dle věkových kategorií AŠSK ČR v kategoriích chlapců a dívek složených 
výhradně ze žáků nebo žákyň 5. až 7. tříd jedné školy, přičemž musí platit obě 
podmínky současně.  

Předpis 
 

Soutěží se dle pravidel házené, soutěžního řádu házené, znění tohoto rozpisu, 
rozpisu národního finále a rozpisů krajských, resp. místních kol. Rozpisy krajských a 
místních kol vydávají příslušné oblastní svazy házené ve spolupráci s krajskými 
radami AŠSK ČR. 

Řízení soutěží a úhrada 
nákladů soutěží 

Místní kolo  
Místní (okresní) kolo řídí oddíl házené, popř. škola nebo DDM (tzv. garant místního 
kola), určený oblastním výkonným výborem házené ve spolupráci s OR AŠSK ČR, 
školami a domy dětí a mládeže (dále DDM). Soutěž probíhá bez nároku na úhradu 
nákladů. Vítěz místního kola postupuje do krajského kola 
Krajské kolo  
Krajské kolo řídí oblastní svaz házené prostřednictvím komise mládeže OSH a to ve 
spolupráci s oddílem házené, popř. školou nebo DDM (tzv. garant krajského kola) a 
KR AŠSK ČR, školami a domy dětí a mládeže. Na úhradě nákladů se podílejí všechny 
zúčastněné 
Krajská a místní kola jsou organizována za možné finanční účasti krajských rad 
AŠSK ČR. 
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HÁZENÁ IV – SLZŠ A SŠ 
Soutěž v kategorii IV. garantuje Český svaz házené a je součástí Sportovní ligy základních škol –  
O pohár ministra školství. 

 
 
Termíny Termínový kalendář AŠSK. Tyto termíny jsou průběžně aktualizovány na webových 

stránkách www.assk.cz v sekci - Soutěže. Pro pořadatele jsou uvedené termíny 
závazné 

Kategorie IV.  – „Házená základních škol SLZŠ“   
V. – „Házená středních škol“  
Republikové finále se koná pouze pro kategorii V. SŠ (H,D) jako Pohár AŠSK ČR na 
vlastní náklady účastníků.  

Účastníci každé družstvo má maximálně 14 hráčů, 2 vedoucí, 2 sady dresů různé barvy s čísly 
a 2 míče na rozcvičení. 

Pravidla hraje se podle pravidel házené, soutěžního řádu házené a podle propozic, které 
vypíše organizátor soutěže. 

Přihlášky IV. a V. kategorie na okresní a krajská kola na tiskopisech určených jednotlivými 
krajskými úřady (jsou-li soutěže hrazeny KÚ), kvalifikace a republikové finále na 
přihlášce (VZOR č.1). 

Poznámka členění jednotlivých věkových kategorií je shodné se zásadami uvedenými v kap.3. 
V obou kategoriích je hlavním pořadatelem AŠSK ČR, které zabezpečuje soutěže 
finančně i organizačně. Český svaz házené a jeho oblastní a okresní svazy  jsou 
spolupořadatelé, kteří po domluvě pomohou s organizací jednotlivých turnajů. 
Účastníci si hradí pobytové náklady a dopravu do místa konání a zpět.                        
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SOUTĚŽE ŠKOLNÍHO SPORTU V PLAVÁNÍ 
 

SPORTOVNÍ LIGA ZÁKLADNÍCH ŠKOL - PLAVÁNÍ 
 

Termíny Základní kola říjen 2017 – červen 2018  

Termínový kalendář AŠSK. Tyto termíny jsou průběžně aktualizovány na webových 

stránkách www.assk.cz v sekci - Soutěže. Pro pořadatele jsou uvedené termíny závazné 

Účastníci Družstva základních škol žáků a žákyň třetí třídy prvního stupně.  

Družstvo tvoří všichni žáci školy (chlapci i dívky). Školy jsou rozdělené na dvě kategorie: malé 

školy (do 25 včetně) a velké školy (26 a více žáků) dle počtu žáků zapsaných ve třetí třídě.  

Malá škola – výsledky se započítávají nejlepším 6 žákům bez rozdílu na chlapce a dívky. 

Velká škola – výsledky se započítávají nejlepším 12 žákům bez rozdílu na chlapce a dívky. 

Disciplíny Základní kola – individuální závod v plavání na 25 m 

Republikové finále - individuální závod v plavání na 25 m, štafetová soutěž 

Pravidla Po absolvování plavecké výuky bude každému žáku změřen čas na 25 m volným způsobem 
s přesností 0,1 s (dle úprav časů se bere vždy započatá desetina). Startuje se z vody, 
v průběhu trati se může měnit plavecký způsob. Časy všech žáků jedné školy jsou vloženy do 
informačního systému, na základě časů bude stanoveno pořadí škol a nejlepší malá a velká 
škola v kraji se kvalifikuje na Republikové finále, které se uskuteční 14. září 2017 v Plzni.  

Hodnocení U malých škol se počítá šest nejlepších výkonů, u velkých škol 12 nejlepších výkonů. Ostatní 

výkony jsou součástí sledování plavecké zdatnosti populace. 

Výsledky zapisují pověření pracovníci plaveckých škol do systému na adrese: 

www.plavanislzs.cz 

Statistiku soutěže zpracovává pověřený pracovník AŠSK po každém soutěžním kole a 

zveřejňuje na webových stránkách SLZŠ. Z každého kraje postupuje nejlepší družstvo z malé 

(6+1) a nejlepší družstvo z velké školy (12+1) s doprovodem na Republikové finále. 

Propozice budou vydány v červnu 2017. 

Přihlášky Školy se přihlašují stejně jako na ostatní soutěže, přihlášku potvrzenou ředitelstvím školy, 

která obsahuje celkový počet zapsaných žáků ve třetí třídě, odevzdají pověřenému 

pracovníku plavecké školy, která vede výuku.   

 

Doklady pro 

start 

Dokladem pro soutěže je přihláška a seznam účastníků plavecké výuky na základě smlouvy 

uzavřené mezi ZŠ a příslušnou plaveckou školou. Za zdravotní způsobilost startujících 

závodníků ručí škola. 

Ceny Republikové finále: školy na 1. – 3. místě obdrží diplomy, medaile, poháry a věcné ceny pro 

všechny členy štafety. 

Financování AŠSK hradí z prostředků SLZŠ  organizátorům (plaveckým školám) náklady na zpracování dat 
do systému hodnocení. 
Republikové finále – pořadatel hradí náklady na organizaci soutěže a dopravu, ubytování i 
stravování účastníků. 

 
 

http://www.plavanislzs.cz/
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PLAVÁNÍ ZŠ A SŠ 
 
Kategorie II., III., IV. -  ZŠ,  

Republikové finále pouze pro kategorii IV. A V. – SŠ 

Termíny Termínový kalendář AŠSK. Tyto termíny jsou průběžně aktualizovány na webových 
stránkách www.assk.cz v sekci - Soutěže. Pro pořadatele jsou uvedené termíny 
závazné 

Účastníci Z každé třídy, školy, okresu (obvodu) a kraje startuje vždy jedno šestičlenné 
družstvo s jedním náhradníkem v každé kategorii. V RF startuje pouze šest 
závodníků bez náhradníka. Družstvo vede jeden trenér. 

Pravidla Soutěží se podle pravidel Českého plaveckého svazu a soutěžního řádu AŠSK ČR. 
Každý závodník startuje pouze v jedné individuální disciplíně. Družstvo musí 
obsadit všechny disciplíny minimálně jedním závodníkem, přičemž 5. a 6. závodník 
si musí zvolit libovolnou disciplínu. Čtyři závodníci startují v polohové štafetě 
4x25m resp. 4x 50m (znak, prsa, motýlek a volný způsob) a všichni závodníci ve 
štafetě 6x25, resp. 6x50m volný způsob. Volným způsobem se rozumí jakýkoliv 
plavecký styl, který však závodník během tratě nesmí měnit. Pokud pořadatel 
závodu rozhode, že se nebude plavat plavecký způsob motýlek (školní, oblastní, 
příp. okresní kola), musí si zvolit libovolnou disciplínu 4., 5. i 6. závodník a polohová 
štafeta se plave pouze 3x25, resp. 3x50metrů. 

Disciplíny I. a II. kategorie - ZŠ: 25m znak, 25m prsa, 25m volný způsob, 3x25m polohová 
štafeta a 6x 25 m volný způsob 
III. a IV. kategorie - ZŠ: 50m znak, 50m prsa, 25m motýlek,50m volný způsob  
4x25m polohová štafeta a štafeta 6x 50 m volný způsob 
V. kategorie – SŠ: 50m znak, 50m  prsa, 50m motýlek, 50m volný způsob, 4x50m 
polohová štafeta  a štafeta 6x 50 m volný způsob 
Poznámka: V nižších kolech (školní až okresní) je možné vynechat v kat. III. a IV. 
disciplínu 25 m motýlek, v kat. V. 50 m motýlek. Záleží na rozhodnutí pořadatele. 
Pro krajské kolo a RF jsou všechny uvedené disciplíny povinné. 

Hodnocení Dosažené časy z individuálních startů se nepřevádějí dle plaveckých tabulek na 
body. Rozhodující pro konečné pořadí je součet umístění jednotlivých závodníků a 
štafet. První z každé disciplíny (s nejlepším časem) obdrží jeden bod, druhý dva 
body atd. Body za štafety se zdvojnásobují (vítěz dva body). Diskvalifikovaní 
závodníci či štafety budou zařazeni na závěr výsledkové listiny a jejich bodové 
konto bude navýšeno o jeden, resp. Dva body (štafety) oproti poslednímu 
klasifikovanému závodníkovi či štafetě. Vítězem se stává družstvo s nejnižším 
součtem bodů. Při rovnosti bodů rozhoduje pořadí v polohové štafetě. 

Přihlášky Na vzoru přihlášky (VZOR č. 1) vyplňte pouze povolený počet soutěžících 
a v termínu odešlete pořadateli. V poznámce uveďte disciplínu a nejlepší čas. 

Program na 
zpracování výsledků 

je volně ke stažení na webových stránkách AŠSK ČR včetně příslušného manuálu. 
www.assk.cz  sekce dokumenty ke stažení. 

 

http://www.assk.cz/
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SOUTĚŽE ŠKOLNÍHO SPORTU VE VOLEJBALE 

VOLEJBAL – TROJKOVÝ MINIVOLEJBAL ZŠ /MODRÝ/ 
 
Kategorie III. – ZŠ  

žáci a žákyně 6. - 7.tříd),prima a sekunda víceletých gymnázii 
ročníky narození 2006,2005, 2004 
dvě kategorie: 
A) kategorie otevřená (chlapci + děvčata, nebo jen chlapci, na hřišti být vždy 
minimálně dva chlapci 
B) kategorie děvčat  
Pozn.:  
start jednotlivce v jednom postupovém kole za obě kategorie současně není možný 
- se souhlasem učitele mohou startovat i žáci 5.ročníku ZŠ 

Termíny Termínový kalendář AŠSK. Tyto termíny jsou průběžně aktualizovány na webových 
stránkách www.assk.cz v sekci - Soutěže. Pro pořadatele jsou uvedené termíny 
závazné 

Účastníci V kategorii A: 
- smíšená družstva chlapců a dívek, na hřišti musí být minimálně dva chlapci 
- družstva složená pouze z chlapů 
- družstvo tvoří maximálně šest hráčů, tři hráči v poli a jeden vedoucí 

V kategorii B:  
- družstva složená s dívek  
- družstvo tvoří šest dívek, tři hráčky v poli a tři náhradnice a jeden vedoucí 

Každé družstvo má maximálně 6 hráčů a jednoho vedoucího   

Náležitosti  Družstvo musí nastoupit v dresech stejné barvy opatřených čísly 
 Musí mít vlastní míče na rozcvičení. 

Pravidla Hraje se dle platných pravidel Modrého minivolejbalu s těmito úpravami: 
1. Velikost hřiště 6m x 6m  v případě nedostatku prostoru možno hrát 4,5 m x 6m  ( 
6 m se myslí hloubka kurtu od sítě, 4,5 m je délka na síti)  
4. Výška sítě 210 cm. 
5. střídání hráčů  - lze střídat pouze hráče za hráče a hráčku za hráčku a do 
stejného postavení 

Postupy Do dalšího vyššího kola soutěže postupuje vždy vítězné družstvo. 
U krajů s menším počtem okresů než 5 mohou postoupit do krajského kola 2 
družstva. 

Přihlášky Na vzoru přihlášky (vzor č.1, v manuálu AŠSK ČR) vyplňte pouze povolený počet 
soutěžících a v termínu odešlete pořadateli. 
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VOLEJBAL IV – SLZŠ A SŠ 
Soutěž v kategorii IV. garantuje Český volejbalový svaz a je součástí Sportovní ligy základních škol –  
O pohár ministra školství. 

Kategorie IV. - ZŠ  
V. – SŠ – Pohár AŠSK ČR 
VI.B – ZŠ/SŠ Republikové finále AŠSK ČR  

Termíny Termínový kalendář AŠSK. Tyto termíny jsou průběžně aktualizovány na webových 
stránkách www.assk.cz v sekci - Soutěže. Pro pořadatele jsou uvedené termíny 
závazné 

Účastníci Každé družstvo má maximálně 12 hráčů, 2 vedoucí, sadu dresů stejné barvy s čísly 
od 1 do 18 a 2 míče na rozcvičení  

Náležitosti Střední školy 
Výška sítě :   hoši  243 cm         dívky 224 cm 
Základní školy 
Výška sítě :   hoši  230 cm         dívky 220 cm  není povolen start libera. 

O pořadí ve skupině rozhoduje: 
1 o vítězství ve skupině rozhoduje počet bodů 
2. při rovnosti bodů rozhoduje počet vítězství 
3. když je vše rovno rozhoduje vyšší podíl setů, popřípadě bodů 
4. při rovnosti všeho – vzájemné utkání 
5. poslední instance - los 
Vítězství ve skupině 3:0 nebo 3:1( nebo 2:0) je za 3 body a 0 bodů pro poraženého, 
vítězství 3:2 ( 2:1) je za dva body pro vítěze a jeden bod pro poraženého 
 

Pravidla Hraje se podle pravidel volejbalu a soutěžního řádu AŠSK. 

Postupy Do dalšího vyššího kola soutěže postupuje vždy vítězné družstvo. 
U krajů s menším počtem okresů než 5 mohou postoupit do krajského kola 2 
družstva. 

Přihlášky Na vzoru přihlášky (vzor č.1, v manuálu AŠSK ČR) vyplňte pouze povolený počet 
soutěžících a v termínu odešlete pořadateli. 

PLÁŽOVÝ VOLEJBAL 
Kategorie IV. - ZŠ  

V. – SŠ  

Termíny Termínový kalendář AŠSK. Tyto termíny jsou průběžně aktualizovány na webových 
stránkách www.assk.cz v sekci - Soutěže. Pro pořadatele jsou uvedené termíny 
závazné 

Účastníci Družstvo je dvoučlenné s jedním náhradníkem v plážovém volejbale se nestřídá, 
vedoucím, má stejné dresy a míč na  rozcvičení.  

Náležitosti Střední školy 
Výška sítě :   hoši  243 cm         dívky 224 cm 
Základní školy 
Výška sítě :   hoši  230 cm         dívky 220 cm   
O pořadí ve skupině rozhoduje: 
a/  počet bodů  
b/  vyšší poměr setů 
c/ vyšší poměr míčů 
d/ výsledek vzájemných utkání 
e/ los 

Pravidla Hraje se podle pravidel plážového  volejbalu a soutěžního řádu AŠSK. 

Postupy Do dalšího vyššího kola soutěže postupuje vždy vítězné družstvo. 
U krajů s menším počtem okresů než 5 mohou postoupit do krajského kola 2 
družstva. 

Přihlášky Na vzoru přihlášky (vzor č.1, v manuálu AŠSK ČR) vyplňte pouze povolený počet 
soutěžících a v termínu odešlete pořadateli. 
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OSTATNÍ SOUTĚŽE ŠKOLNÍHO SPORTU 

BADMINTON 
 
Kategorie III.ZŠ a odpovídající ročníky víceletých gymnázií - smíšená družstva 

V. SŠ smíšená družstva 
 

Termíny Termínový kalendář AŠSK. Tyto termíny jsou průběžně aktualizovány na webových 
stránkách www.assk.cz v sekci - Soutěže. Pro pořadatele jsou uvedené termíny 
závazné. Republikové finále v dubnu. 

Účastníci V soutěžích startují smíšená družstva školy, minimálně 2 dívky a 2 chlapci.  
Každé družstvo vede 1 vedoucí starší 18-let pověřený ředitelstvím příslušné školy. 

Pravidla Soutěží se podle pravidel ČBaS (k dispozici na www.czechbadminton.cz/) a dle 
systému v propozicích vydaných pořadatelem. Turnaj je soutěží smíšených 
družstev dívek a chlapců. Jedno utkání se hraje na 5 zápasů: dvouhra chlapci, 
dvouhra dívky, čtyřhra chlapci, čtyřhra dívky, smíšená čtyřhra. Hráč/ka může 
startovat pouze ve dvou zápasech v jednom utkání.  
Zápas se hraje na jeden set do 21 bodů s následujícími výjimkami – za stavu 20:20 
strana, která první dosáhne dvoubodového vedení, vyhrává zápas. Za stavu 29:29 
strana, která získá 30. bod, vyhraje zápas. Když jedna ze stran poprvé dosáhne 11 
bodů, dojde ke změně stran. 
Turnaj se hraje ve skupinách dle počtu přihlášených účastníků. 

Hodnocení Body se přidělují dle počtu vítězných utkání. V případě rovnosti bodů dále podle 
vzájemného utkání, počtu vítězných setů a v poslední řadě podle počtu získaných 
bodů.  
 

Přihlášky Na vzoru přihlášky ( VZOR č.1) potvrzenou ředitelem školy odešlete v termínu 
pořadateli příslušného postupového kola. 

 

http://www.czechbadminton.cz/
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KIN BALL - POHÁR ZÁKLADNÍCH A STŘEDNÍCH ŠKOL 
 
Český svaz kin-ballu 
Martin Paur, Vážní 400, Hradec Králové 503 41 
Tel: 495 215 115, Mobil: 608 167 619 
Fax: 495 220 618 , e-mail: m.paur@kin-ball.cz, www.kin-ball.cz 

 
 
Kategorie III., IV., V.,- smíšená družstva základních a středních škol  

Termíny Oblastní kola proběhnou v listopadu. 
Oblasti a přesné termíny budou definovány později až bude známý přesný počet 
účastníků. Všichni účastníci budou včas informování, termíny budou rovněž 
zveřejněny na stránkách svazu www.kin-ball.cz 
Republikové finále v dubnu. 

Účastníci Družstvo má 4 + 4 hráče (4 hráči v poli, 4 střídající / 4 chlapci, 4 dívky) Družstvo v 
poli se skládá vždy ze dvou chlapců a dvou dívek. Vedoucí družstva musí být starší 
18 let a musí být v pracovně právním vztahu se školou. Družstvo musí mít soutěžní 
míč Omnikin a rozlišovací dresy v oficiálních barvách bílá (šedá), černá, modrá. 

Pravidla Hraje se podle pravidel Českého svazu kin-ballu v aktuální verzi, které lze stáhnout 
ve formátu pdf  z www stránek českého svazu kin-ballu.  

Přihlášky Přihlášky posílejte na adresu Českého svazu kin-ballu info@kin-ball.cz. 

 
Kin-ball je sportovní kolektivní hra, která vznikla v Kanadě na univerzitě v Quebeku. Je to sport kde 
spolupráce je nezbytnou základní podmínkou a smyslem celé této hry. Např. Označení „ kolektivní“ je 
v této hře zcela namístě, neboť současná a stálá spolupráce všech členů týmu je nezbytná a určená 
pravidly. To je skutečnost, s níž se nesetkáváme v jiných, zatím populárnějších sportovních hrách. Kin-
ball je hra bez hvězd, sólistů a primadon, hra rovných šancí a příležitostí. 
Kin-ball je sport stvořený pro integraci. Principy fair play nejsou pouhou deklarací, ale jsou přímo 
určovány v pravidlech. Ze hry nelze nikoho strategicky vyloučit, nikdo nezíská výhodu odvozenou 
z fyzické stavby těla.  
Proto spolu mohou hrát chlapci i dívky, pohybově více či méně nadaní jedinci. V jednom týmu mohou 
úspěšně hrát hráči všech úrovní. A přesto se jedná o jedinečnou sportovní hru, jejíž pohybový obsah 
tvoří řada gymnastických a také atletických cvičebních prvků, které každý může provést podle svých 
možností a tak přispívat ke zdaru svého týmu. Podle výzkumu Auburn univerzity v Alabamě je každý 
hráč na hřišti nejméně 72% času v intenzívním pohybu, což je rovněž daleko nejvíc ze všech 
sportovních kolektivních her. 
Informace: Více informací o kin-ballu lze nalézt na stránkách Českého svazu kin-ballu www.kin-ball.cz 

 

 

mailto:m.paur@kin-ball.cz
http://www.kin-ball.cz/
http://www.kin-ball.cz/
mailto:info@kin-ball.cz
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BĚH NA LYŽÍCH 
Kategorie III. ZŠ  

IV. ZŠ  
V. SŠ  

Termíny Termínový kalendář AŠSK. Tyto termíny jsou průběžně aktualizovány na webových 
stránkách www.assk.cz v sekci - Soutěže. Pro pořadatele jsou uvedené termíny 
závazné 

Účastníci Z okresu (obvodu) a kraje startuje vždy jedno čtyřčlenné družstvo v každé kategorii. 
Každé družstvo vede jeden trenér starší 18 let. 

Pravidla Soutěží se podle pravidel SLČR. Každý závodník startuje pouze v jedné individuální 
disciplíně a ve štafetě. 

Disciplíny III. kat. - chlapci  4 km  - dívky  3 km 
IV. kat. - chlapci  5 km - dívky 4 km 
V. kat.- chlapci  10 km- dívky 5 km 

Typ závodu Hromadný start 

Hodnocení Do soutěže družstev se započítávají  umístění tří nejlépe umístěných závodníků. 
Vítězem se stává družstvo s nejnižším součtem umístění.. Při rovnosti bodů 
rozhoduje umístění 4 člena družstva. 

Přihlášky Na vzoru přihlášky (vzor č.1, v manuálu AŠSK ČR) vyplňte pouze povolený počet 
soutěžících a v termínu odešlete pořadateli. 

 

ALPSKÉ LYŽOVÁNÍ A SNOWBOARDING 
 
Pořadatel jednotlivých soutěží může na základě místních podmínek a zájmu v kraji  současně 
s alpskými disciplínami zařadit do programu i snowboardingové soutěže ( dle pravidel FIS). O konání 
soutěže rozhoduje příslušná okresní rada.  
 
 
Kategorie IV. ZŠ  

V. SŠ  

Termíny Termínový kalendář AŠSK. Tyto termíny jsou průběžně aktualizovány na webových 
stránkách www.assk.cz v sekci - Soutěže. Pro pořadatele jsou uvedené termíny 
závazné 

Účastníci Z okresu (obvodu) a kraje startuje vždy jedno čtyřčlenné družstvo v každé kategorii. 
Každé družstvo vede jeden trenér starší 18 let. 

Pravidla Soutěží se podle pravidel SLČR.  

Disciplíny Společné pro všechny kategorie, soutěž družstev i jednotlivců 
- slalom 
- obří slalom 

Podle možností pořadatele krajského kola budou tratě přizpůsobeny technické 
úrovni soutěžících. 

Typ závodu Hromadný start 

Hodnocení Do soutěže družstev se započítávají výsledky dvou nejlépe umístěných závodníků 
družstva. Umístění nejlepších se sčítají a družstvo s nejnižším součtem se stává 
vítězem v dané kategorii. Při rovnosti bodů rozhoduje lepší umístění 3 člena 
družstva. 

Přihlášky Na vzoru přihlášky (vzor č.1, v manuálu AŠSK ČR) vyplňte pouze povolený počet 
soutěžících a v termínu odešlete pořadateli. 
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ORIENTAČNÍ BĚH 
 
Kategorie DII, HII (D5, H5) – mladší děti: 4. – 5. ročník ZŠ. 

DIII, HIII (D7, H7) - mladší žactvo: 6. – 7. ročník ZŠ, prima, sekunda víceletých 
gymnázií. 
DIV, HIV (D9, H9) – starší žactvo: 8. – 9. ročník, tercie a kvarta osmiletých gymnázií, 
prima a sekunda šestiletých gymnázií. 
DV, HV (DS, HS) – studenti: 1. – 4. ročník středních škol,  
kvinta až oktáva osmiletých gymnázií, tercie až sexta šestiletých gymnázií. 

Termíny Termínový kalendář AŠSK. Tyto termíny jsou průběžně aktualizovány na webových 
stránkách www.assk.cz v sekci – Soutěže. Pro pořadatele jsou uvedené termíny 
závazné. 

Účastníci V okresních kolech startuje v družstvu školy neomezený počet závodníků. 
V krajském a republikovém finále mohou startovat v družstvu školy v každé 
kategorii 5 závodníků. 
Krajského kola se může zúčastnit (a bude i hodnocena) každá škola, bez ohledu na 
to, zdali se zúčastnila okresního kola. 
Každé družstvo vede 1 vedoucí starší 18-let pověřený ředitelstvím příslušné školy. 

Pravidla Soutěží se podle pravidel ČSOS (k dispozici na www.orientacnibeh.cz). 
Pro určení žáků do jednotlivých kategorií platí pravidlo: 
V dané kategorii mohou startovat žáci příslušného ročníku a příslušného roku 
narození, přičemž obě podmínky musí platit současně. 
Závodníci nemohou startovat ve vyšší věkové kategorii!!!  

Hodnocení Do soutěže družstev ve všech kategoriích bodují vždy dva nejlepší závodníci! Již od 
okresních kol se body přidělují podle počtu zúčastněných družstev x 2! (Znamená 
to, že v případě 12 družstev se prvnímu v kategorii přidělí 24 bodů a dalšímu o bod 
méně. Další závodníci družstva, kteří již nebodují, body neberou, ale ani body 
neumořují. Je zaručeno, že každému družstvu budou přiděleny body!) 
Body se přidělují dle zúčastněných družstev pro každou kategorii zvlášť. 
V případě rovnosti bodů v soutěži družstev rozhoduje o pořadí nižší součet časů 
bodujících členů družstva. 
Body do soutěže družstev se sčítají:  
v kategorii DII, HII (D5, H5)   postup jen do krajského kola  
V kategorii DIII, HIII + DIV, HIV (D7, H7 + D9, H9)  
v kategorii DV, HV (DS, HS) 
Vítězové jednotlivců se vyhlašují samostatně v jednotlivých kategoriích 

Podrobnosti Aktuální informace k soutěži jsou dostupné na stránce Komise rozvoje orientačního 
běhu http://krob.eso9.cz  (komise pracuje na základě pověření předsednictva 
Českého svazu orientačních sportů). 

 
Přebor škol v orientačním běhu je náborová akce pro školní kolektivy s možností postupu až 
na úroveň celostátního finále. Předpokládá se tříúrovňová soutěž se snahou o co největší 
účast školních družstev. Okresní kola a krajská kola zajišťují krajské svazy orientačního běhu, 
celostátní finále pak Český svaz orientačních sportů ve spolupráci s Asociací školních 
sportovních klubů České republiky. 

 
 

http://www.orientacnibeh.cz/
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SILOVÝ ČTYŘBOJ 
 
Kategorie V. SŠ dívky, chlapci  

IV. ZŠ chlapci 

Termíny Termínový kalendář AŠSK. Tyto termíny jsou průběžně aktualizovány na webových 
stránkách www.assk.cz v sekci - Soutěže. Pro pořadatele jsou uvedené termíny 
závazné 

Účastníci Čtyřčlenná družstva z jedné školy 

Pravidla soutěží se podle soutěžního řádu AŠSK ČR a pravidel silového čtyřboje 
http://orasskfm.ssinfotech.cz/garant/pravidla.html 

Disciplíny V. SŠ chlapci:  
1. Tlaky s činkou v lehu 
2. Trojskok snožmo z místa 
3. Shyby na doskočné hrazdě 
4. Vznosy na doskočné hrazdě 
V. SŠ dívky: 
1. Šplh na tyči 4,5 m s přírazem 
2. Trojskok snožmo z místa 
3. Hod plným míčem 3 kg z místa 
4. Sedy - lehy s oporou nohou 
IV. ZŠ chlapci 
1. Šplh na laně 4,5 m bez přírazu 
2. Trojskok snožmo z místa 
3. Shyby na doskočné hrazdě 
4. Sedy - lehy bez opory nohou  

Přihlášky Na vzoru přihlášky (VZOR č. 1) vyplňte pouze povolený počet soutěžících 
a v termínu odešlete pořadateli. 

 

SOFTBAL 
Daniel Pasini 
ZŠ Bratří Venclíků 1140, Praha 9 - Černý Most 
tel./fax: 281 915 023, 
e-mail: spectrum@bon.cz 
 

Kategorie III. , IV. ZŠ - smíšená družstva 

Termíny Termínový kalendář AŠSK. Tyto termíny jsou průběžně aktualizovány na webových 
stránkách www.assk.cz v sekci - Soutěže. Pro pořadatele jsou uvedené termíny 
závazné 

Účastníci Každé družstvo má maximálně 15 hráčů a dva vedoucí. Družstva ZŠ mohou být 
smíšená. Družstvo startuje v jednotném cvičebním úboru (dresu). 

Pravidla Hraje se podle pravidel softballu, soutěžního řádu ČSA a podle propozic, které 
vypíše organizátor soutěže. 

Přihlášky Na vzoru přihlášky (VZOR č. 1) vyplňte pouze povolený počet soutěžících 
a v termínu odešlete pořadateli. 

 
 

 

http://orasskfm.ssinfotech.cz/garant/pravidla.html
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SPORTOVNÍ LEZENÍ 
Jan Kašpar 
ZŠ Hejnice, 463 62, tel.: 482 322 391, 482 322 718 
e-mail: zs.hejnice@worldonline.cz 
 
Soutěž Lezení na obtížnost na umělé stěně v hale 

Kategorie Žáci ZŠ - 7 až 15 let 
Studenti SŠ  - 16 až 19 let 

Termíny Termínový kalendář AŠSK. Tyto termíny jsou průběžně aktualizovány na webových 
stránkách www.assk.cz v sekci - Soutěže. Pro pořadatele jsou uvedené termíny 
závazné 

Účastníci Z okresu (obvodu) a kraje startuje vždy jedno čtyřčlenné družstvo v každé kategorii. 
Každé družstvo vede jeden trenér starší 18 let. 

Pravidla Soutěží se podle pravidel pro závody v lezení na umělých stěnách.  

Přihlášky Jednotlivci + 3členná družstva škol na přihlášce VZOR č. 1. 

Poznámka aktuální informace o závodech na: www.horohejnice.webzdarma.cz  

 

STOLNÍ TENIS 
 
 
Kategorie III., IV. - ZŠ a odpovídající ročníky víceletých gymnázií 

VI.B  - ZŠ/SŠ  - Republikové finále pouze pro tuto kategorii 

Termíny Termínový kalendář AŠSK. Tyto termíny jsou průběžně aktualizovány na webových 
stránkách www.assk.cz v sekci - Soutěže. Pro pořadatele jsou uvedené termíny 
závazné 

Účastníci Z každé třídy, školy, okresu, kraje startuje v dané kategorii jedno čtyřčlenné 
družstvo chlapců a tříčlenné družstvo dívek. Každé družstvo vede 1 trenér. 

Pravidla Soutěží se podle platných pravidel stolního tenisu a rozpisu dodaného 
pořadatelem. 
Hlavní soutěž: soutěž družstev  
Chlapci: tříčlenná družstva + náhradník (3+1) 
Systém:  A - Y, B - X, C - Z, čtyřhra, A – X,  C – Y, B – Z, hraje se do čtvrtého 
vítězného bodu 
Dívky: dvoučlenná družstva + náhradnice (2+1) 
Pořadí utkání: A - Y, B - X, čtyřhra, A – X, B – Y, hraje se do třetího vítězného bodu. 
Všechna utkání se hrají na tři vítězné sady, každá sada do 11-ti míčů. 
Nejlepší hráč (hráčka) musí být uveden (a) na pozici A nebo X 
Doplňkovou soutěží může být turnaj jednotlivců. 

Hodnocení V každé kategorii budou vyhodnocena první tři družstva (1., 2., 3.místo).  

Přihlášky Na vzoru přihlášky (VZOR č. 1) vyplňte pouze povolený počet soutěžících 
a v termínu odešlete pořadateli. 

 

 

http://www.horohejnice.webzdarma.cz/
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ULTIMATE FRISBEE – Středoškolská liga 
s garancí České asociace létajícího disku 
http://www.cald.cz/stredoskolska-liga 

 
Projekt manažer:  
Jaromír Jáchym 
jaromir.jachym@cald.cz 

telefon: 721 191 279 
www.cald.cz/stredoskolska-liga 

  

 
 
Kategorie Easy mix - alespoň jedna dívka na hřišti, hraje se 5 na 5. Více dívek není překážkou 

(může být například i celé družstvo složené jen z dívek) 

Termíny (jednodenní turnaje)* 
Kvalifikace: říjen 2017 (venku), duben nebo květen 2018 (venku) 
Finále (jednodenní turnaj) - březen 2018 (hala) 
Finále (jednodenní turnaj) - červen 2018 (venku) 
*Přesné termíny a místa kvalifikací i finále stanovuje pořadatel a budou včas 
rozeslány účastníkům a také vyvěšeny na webu soutěže. 

Účastníci Každé školní družstvo startuje v hale minimálně s pěti hráči (alespoň jedna dívka v 
týmu). Družstvo by mělo mít dospělého vedoucího nebo odpovědnou osobu. 
Noví účastníci soutěže obdrží při přihlášení se do soutěže, tzv. balíček od České 
asociace létajícího disku, který obsahuje oficiální disk, a metodické materiály. 

Pravidla Hraje se dle pravidel České asociace létajícího disku s úpravami pro tuto soutěž, 
jako je určení kategorie Easy mix. Pravidla ultimate frisbee jsou k nalezení zde: 
http://www.cald.cz 

Přihlášky Posílat na email jaromir.jachym@cald.cz (Jaromír Jáchym) 

 

 

VYBÍJENÁ S BK TOUR 
 

Soutěž ve vybíjené pro kluky a děvčata se hraje na základních školách v celé České republice. 
Pořadatelem je Asociace školních sportovních klubů ČR. Partnerem turnaje je společnost BK Tour 
Hradec Králové. Oficiální propozice soutěže vydává ředitelství soutěže na příslušný školní rok a 
rozesílá je prostřednictvím školních sportovních klubů AŠSK ČR.  

 
Kategorie II. 4. a 5. třída ZŠ (ročníky narození  2008, 2007, 2006) 

A: otevřená (hraje libovolný počet chlapců a dívek, nebo pouze chlapci) 
B: dívky (mohou hrát pouze dívky) 
Pozn.:  
Start jednotlivce v jednom postupovém kole za obě kategorie současně není 
možný, se souhlasem učitele mohou startovat i žáci 3.ročníku ZŠ 

Termíny Termínový kalendář AŠSK. Tyto termíny jsou průběžně aktualizovány na webových 
stránkách www.assk.cz v sekci - Soutěže. Pro pořadatele jsou uvedené termíny 
závazné 

Účastníci Desetičlenná družstva, + nejvýše dva náhradníci, jeden vedoucí družstva starší 18ti 
let, hráči musí mít jednotný úbor. 

Pravidla Soutěží se dle pravidel vybíjené a soutěžního řádu AŠSK 

Přihlášky Na vzoru přihlášky (vzor č.1, v manuálu AŠSK ČR) vyplňte pouze povolený počet 
soutěžících a v termínu odešlete pořadateli. 
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MAGAZÍNOVÁ DVACÍTKA
Toto číslo Magazínu školního sportu DO TOHO!, který v březnu 2014 nahradil předcházející zpravodaj ZRCADLO školního
sportu, je už „kulaté“ dvacáté v pořadí. Kdo se chce podívat, jak šel tři roky čas tohoto titulu, tak může navštívit jeho archiv:
www.assk.cz/pr-media/casopis-do-toho/. Tam jsou všechna doposud vydaná čísla k dispozici jak v „listovacím“ elektronickém
eBooku, tak ve verzi PDF pro vytištění.  (red)  

DO TOHO!
MAGAZÍN ŠKOLNÍHO SPORTU |1|2014

Prohry vedou k vítězství
VAVŘINEC HRADILEK

FLORBALOVÁ
NOVINKA

BASKETBAL
3x3

ČESKO
SE HÝBE

Z maturity rovnou do Argentiny
DAVID LAFATA

DO TOHO!
MAGAZÍN ŠKOLNÍHO SPORTU |2|2014

FOTBAL 

SPECIÁL

Vše vsadil na basketbal
JAN VESELÝ

FINÁLE: 
BASKET
HÁZENÁ 
VYBÍJENÁ

OLYMPIJSKÝ
VÍCEBOJ

ROZHÝBANÉ
ČESKO

DO TOHO!
MAGAZÍN ŠKOLNÍHO SPORTU |3|2014

Kamarádky už od základky
KIKI a MAKI

LETNÍ
OHLÉDNUTÍ

SOUTĚŽE
ZAČÍNAJÍ!

DO TOHO!
MAGAZÍN ŠKOLNÍHO SPORTU |4|2014

Český Harry Potter
ADAM ONDRA

PODZIMNÍ
AKCE A SOUTĚŽE

DO TOHO!
MAGAZÍN ŠKOLNÍHO SPORTU |5|2014

PF2015

Velký talent a malý dareba
TOMÁŠ HERTL

FINÁLE
V BASKETU
A PLAVÁNÍ

JARNÍ
VRCHOLY

SPORTOVNÍ
LIGY SŽ

DO TOHO!
MAGAZÍN ŠKOLNÍHO SPORTU |1|2015

Originál každým coulem
PAVEL HORVÁTH

DO TOHO!
MAGAZÍN ŠKOLNÍHO SPORTU |3|2014

FOTBAL SPECIÁL

3x
FINÁLE
POHÁRŮ

ČECH s velkými písmeny
FILIP JÍCHA

FINÁLE
SPORTOVNÍ LIGY:
ATLETIKA
VOLEJBAL

PECKA
HOSTILA
VYBÍJENOU

DO TOHO!
MAGAZÍN ŠKOLNÍHO SPORTU |4|2015

Chce uspět na olympiádě v Riu
BARBORA ZÁVADOVÁ

STARTY
NOVÝCH
ROČNÍKŮ
SOUTĚŽÍ

METODIKA
PRO UČITELE

ATLETICKÉ 
FINÁLE

VE VÍCEBOJI

SETKÁNÍ
ORGANIZÁTORŮ

U MOŘE 
I NA SOUŠI

DO TOHO!
MAGAZÍN ŠKOLNÍHO SPORTU |5|2015

Všestranný sportovní talent
JAKUB KOHÁK

DO TOHO!
MAGAZÍN ŠKOLNÍHO SPORTU |6|2015

PF
2016

FINIŠ
PODZIMNÍCH

SOUTĚŽÍ

HOVOŘÍ
PATRONI

SLZŠ

HURÁ
NA LYŽE!

DO TOHO!
MAGAZÍN ŠKOLNÍHO SPORTU |1|2016

Nejrychlejší holka vesmíru 

EVA SAMKOVÁ

ÚVODNÍ SLOVO
KATEŘINY
VALACHOVÉ

NOVÝ
PARTNER
SLZŠ

MINIVOLEJBAL
V BARVÁCH

Z McDonald’s Cupu na EURO
VLADIMÍR DARIDA

DO TOHO!
MAGAZÍN ŠKOLNÍHO SPORTU |3|2016

FOTBAL SPECIÁL

3x
FINÁLE
POHÁRŮ

FOTBALOVÉ
DESATERO

ELIŠKA KLUČINOVÁ

DO TOHO!
MAGAZÍN ŠKOLNÍHO SPORTU |5|2016

KŘEST HYMNY
SPORTUJ 
VE ŠKOLE

STARTY NOVÝCH
ROČNÍKŮ SOUTĚŽÍ

Skvěle skáče, hází, běhá

VERONIKA VÍTKOVÁ

DO TOHO!
MAGAZÍN ŠKOLNÍHO SPORTU |6|2016

LASER GAME
LIGA

PODZIMNÍ
SOUTĚŽE

Láska k biatlonu na první pohled

PF2017

ESTER LEDECKÁ

DO TOHO!
MAGAZÍN ŠKOLNÍHO SPORTU |1|2017

PATRONI
SPORTOVNÍ LIGY  

DĚTI
NA STARTU

NOVÝ SERIÁL
PRVNÍ POMOC

Snowboard, nebo lyže?
ONDŘEJ SYNEK

DO TOHO!
MAGAZÍN ŠKOLNÍHO SPORTU |2|2017

ŠPLHOUNI
V AKCI

ÚVODNÍ ŠAMPIONI
SPORTOVNÍ LIGY

Chce olympijské zlato

KLÁRA SPILKOVÁ

DO TOHO!
MAGAZÍN ŠKOLNÍHO SPORTU |3|2017

3x
FINÁLE

SPORTOVNÍ
LIGY

BADMINTONOVÁ
PREMIÉRA

Hvězda na golfovém nebi
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