
PROPOZICE 
REPUBLIKOVÉHO FINÁLE 

ATLETICKÝ ČTYŘBOJ ZÁKLADNÍCH ŠKOL 

Kolín, 11. října 2017 

 

 

A. Všeobecná ustanovení 
  

 1. Adresa sportovní kanceláře: OR AŠSK Kolín, Kojice 21, 53312 Chvaletice 

  Antonín Morávek 

  mobil: 732 107 017 

  e-mail: antonio.moravek@seznam.cz 

 

 2. Pořadatel: Z pověření Výkonného výboru AŠSK ČR v Praze pořádá OR AŠSK 

Kolín 

 

 3. Termín konání: středa 11. října 2017 

 

 4. Místo konání: atletický stadion M.Tučka v Borkách, Kolín  

  (GPS 50°2'10.342"N, 15°11'32.420"E) 

 

 5. Kategorie: IV. – chlapci, dívky 

  žáci a studenti 2.st. ZŠ a příslušných ročníků gymnázií (2004, 2003, 

2002). Ročník 2001 dle str.3 Manuálu AŠSK/B se nesmí účastnit. 

  Pro účast družstva v soutěži je nutné splnit 3 podmínky:  

a) Družstvo je složeno z žáků jedné školy 

b) Členové družstva musí odpovídat stupněm školy a ročníkem 

c) Členové družstva musí odpovídat ročníkem narození 

Všechny tyto podmínky musí být splněny současně. 

 

6. Organizační výbor:  ředitel závodu   Antonín Morávek 

      hlavní rozhodčí  Josef Holub 

      ceremoniál   Jiří Linka 

      zdravotní služba  ČČK 

 

      

7. Přihlášky: Soupisky zasílejte na adresu sportovní kanceláře e-mailem do pondělí 

2.10.2017. V přihlášce uveďte přesný název školy podle zřizovací 

listiny (bez zkratek), adresu, PSČ,  

registrační číslo klubu, kontakt na vedoucího družstva (jméno, telefon, 

e-mail) a předběžnou dobu příjezdu a způsob dopravy.  

Originál přihlášky musí být řádně vyplněn a potvrzen příslušnou 

Krajskou radou AŠSK ČR (dále KR AŠSK ČR) a ředitelem školy - 

předají vedoucí družstev při prezenci. 

      Prosíme vedoucí družstev, aby při vypisování soupisky 

      uvedli do tabulky aktuální výkony závodníků v 

      jednotlivých disciplínách. 

      

         

8. Účastníci:    Vítězové krajských kol přihlášení příslušnou KR AŠSK ČR. 

     V každé kategorii se zúčastní maximálně 15 družstev.  

    (14 vítězů krajských kol a družstvo pořadatele).  
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9. Prezentace: Všechny výpravy se prezentují ve středu 11.10. od 8:00 do 9:00 na 

stadionu. 

  Vedoucí výprav si k prezentaci připraví: 

a) Originál + kopii soupisky 

b) Osobní doklady neb o kartičky pojišťovny (pro kontrolu věku) 

 

10. Finanční zabezpečení: Všichni účastníci startují na vlastní náklady. 

 

11. Účastnický poplatek: Nečlenové AŠSK ČR (5+1) platí účastnický poplatek 100,- Kč na 

osobu. 

                                    

12. Ubytování a stravování: Pořadatel rezervoval a zajistil ubytování a stravování (večeře + 

snídaně) pro maximálně 54 osob. 

 Zájemci o tuto službu, kontaktují ředitele závodu na 

antonio.moravek@seznam.cz co nejdříve (nejpozději do 2.10.2017). 

      Místo ubytování a stravování:  

 Restaurace Zimní stadion Kolín (cca 800 m od závodního stadionu GPS 

50.0324436N, 15.1994472E) 

Cena za ubytování + večeři + snídani = 500,-Kč/os. a bude splatná 

v den příjezdu tj. 10.10.2017. 

Ubytování a stravování můžete samozřejmě také řešit po vlastní linii. 

 

13. Zdravotní zabezpečení: 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. 

 

B.  Technická ustanovení: 

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

 

14. Podmínky účasti:   V družstvu mohou startovat pouze žáci příslušné školy a  

příslušné kategorie, kteří jsou uvedeni na originálu soupisky družstva 

potvrzené ředitelem školy.  

      Za zdravotní způsobilost soutěžících zodpovídá vysílající  

      škola. 

 

Pokud se nominované (přihlášené) družstvo nedostaví na RF bez 

prokazatelné písemné omluvy zaslané nejpozději 5 pracovních dnů (tj. 

do 4.10.2017)  před konáním RF a příslušný kraj nepošle náhradu, je 

původně nominované (přihlášené) družstvo povinno uhradit  

pořadateli náklady spojené s přípravou jeho startu. 

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. 

 

15. Materiální zabezpečení:  Výše hřebů na tretrách do 6 mm, bude kontrolováno 

      pořadatelem. 

 

16. Technická porada: Technická porada vedoucích družstev se uskuteční 11. října 2017  

v 09:00  hodin v klubovně v hlavní budově na atletickém stadionu..  

      Účast  jednoho vedoucího z každého družstva je povinná.  

Na technické poradě bude řešeno zejména: 
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a) Volba 2 zástupců z řad vedoucích do soutěžní komise 

b) Pořadí pokusů v hodu míček  - 2 + 2 pokusy. 

c) Základní výšky ve soku vysokém dle přihlášek a zvyšování po 

celou dobu soutěže po 4 cm 

d) Upřesnění k nasazování do běhů (60 m- dle přihlášek, 800/1000 m 

dle pořadí družstev po třech disciplínách). 

e) Instrukce k průběhu a organizaci nástupu a závěrečnému 

ceremoniálu. 

f) Schválení závodníka, který bude slavnostně pronášet slib 

závodníků. 

 

17. Rozhodčí:    Závod rozhodují rozhodčí s předepsanou kvalifikací. 

 

18. Soutěžní komise:   Josef Holub – hlavní rozhodčí 

      Zbyněk Chlumecký – garant sportu AŠSK ČR 

      Antonín Morávek – ředitel závodů 

      + 2 zástupci z řad vedoucích družstev zvolení na technické  

      poradě 

 

19. Protesty: Je možno podávat písemně do třiceti minut po vyvěšení  výsledků 

řediteli soutěže s vkladem 500,- Kč, který v  případě zamítnutí protestu 

propadá v prospěch pořadatele. Protesty řeší soutěžní komise. 

 

20. Disciplíny:   sprint: 60 m  

vytrvalost: žáci starší 1000 m, žákyně starší 800m 

 skok: polovina družstva skok daleký, polovina skok vysoký (3+2 nebo 

2+3) 

hod (vrh) - starší žactvo polovina družstva hod míčkem, polovina vrh 

koulí (žákyně 3 kg, žáci 4 kg) (3+2 nebo 2+3) 

Ve skoku dalekém a vrhačských disciplínách má každý závodník 3 

pokusy. 

                                                      

21. Ceny:    Diplomy, medaile a poháry pro první tři družstva v každé 

      kategorii zajišťuje AŠSK ČR. 

 

22. Občerstvení:   Po celou dobu konání soutěže, bude k dispozici bufet. 

 

23. Výsledky:    Oficiální výsledky závodu budou na www.atletika.cz v sekci  

                                                           výsledky. 

 

24. Upozornění:   Povinností všech družstev je účast na závěrečném  

      ceremoniálu a vyhlášení výsledků. Pokud tuto podmínku 

      nesplní, budou v oficiální výsledkové listině zařazena na  

      konec mimo pořadí.  

      Mimořádné situace řeší soutěžní komise. 

 

 

Jménem organizačního výboru přejeme všem závodníkům i jejich doprovodu příjemný pobyt, hezké zážitky 

ze sportovních výkonů a závodníkům hodně osobních rekordů. 

 

 

V Kolíně 5.9.2017 

        

    Ředitel RF                    garant sportu 

                                  Antonín Morávek                           Chlumecký Zbyněk 

http://www.atletika.cz/


 

ČASOVÝ POŘAD ZÁVODŮ 
 

08,00 – 09,00 prezentace, úpravy ve startovních listinách 

09,00  technická porada 

09,30  slavnostní nástup a zahájení 

10,00  60 m CH 

10,20  60 m D 

10,45    dálka CH výška CH  

10,55        koule D míček D 

12,00    dálka D výška D koule CH míček CH 

13,00  1000 m CH 

13,20  800 m D 

14,00  vyhlášení výsledků   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

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), telefon, e-mail 

  

Vedoucí, trenér (jména) Adresa (ulice, psč, obec), TELEFON, E-MAIL Rok 

narození 
   

   

Poř. 

číslo 

Soutěžící 

(příjmení, jméno) 

Rok narození Třída DISCIPLÍNA 

1.     

2.     

3.     

4.     

5.     
 

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 

 

 

 

 

Ubytování a strava - počet osob: 

 

Příjezd: Vlak …………….hod 

 

              Vlastní doprava………….hod ……… 

 

          


