Mezinárodní soutěže ISF v roce 2020

ASOCIACE ŠKOLNÍCH SPORTOVNÍCH KLUBŮ ČR
INTERNATIONAL SCHOOL SPORT FEDERATION

Co je ISF
ISF je Mezinárodní federace školního sportu (International School Sport Federation) sídlící v
belgickém Bruselu. ISF vznikla na počátku 70. let minulého století a momentálně sdružuje
119 členů z 5 kontinentů.

Poslání ISF
ISF zaměřuje svou pozornost primárně na výchovu mládeže prostřednictvím sportu. Na rozdíl
od jiných sportovních federací si ISF uvědomuje svůj závazek vůči škole a její výchovněvzdělávací funkci. Porozumění mezi mladými lidmi je důležitým aspektem soutěží ISF.
Setkávání různých kultur a vzájemné kontakty mezi účastníky soutěží jsou podporovány v
rámci doprovodného programu jednotlivých soutěží.

Soutěže ISF
Hlavními kolektivními sporty jsou basketbal, fotbal, házená a volejbal – soutěže v těchto
sportech se střídavě uskutečňují každé dva roky.
Atletika, badminton, přespolní běh, gymnastika, orientační běh, plavání a stolní tenis
zastupují individuální sporty a konají se rovněž v dvouletých intervalech. Soutěží se účastní
týmy jednotlivých členských zemí složené ze studentů jedné školy.

AŠSK ČR
Asociace školních sportovních klubů ČR je spolkem, jehož hlavním cílem je vytváření
kladného vztahu u žáků k různým sportovním a pohybovým aktivitám, a to zejména mimo
výuku TV. V AŠSK v současné době působí více než 2850 školních sportovních klubů ve všech
regionech a okresech České republiky. Spolek je organizátorem postupových soutěží
vypisovaných MŠMT ČR.

AŠSK ČR a ISF
Asociace školních sportovních klubů ČR je oficiálním zástupcem České republiky při ISF a
organizuje výjezdy delegací na soutěže pořádané ISF. Na území ČR se v minulosti konalo
několik mezinárodních akcí pořádaných ISF a organizačně zajišťovaných právě AŠSK ČR (ISF
Basketbal Ostrava 1997, ISF Házená Plzeň 1998, ISF Lyžování Jeseník 1999, ISF Přespolní běh
Karlovy Vary 2002, ISF Plavání Plzeň 2003, ISF Florbal Brno 2007, ISF Přespolní běh Žďár nad
Sázavou 2008, ISF Stolní tenis Brno 2010, ISF Florbal Plzeň 2011, ISF Atletika Karlovy Vary
2013, ISF Fotbal Praha 2017, ISF Volejbal Brno 2018).

ORGANIZAČNÍ ZAJIŠTĚNÍ AKCE

Výjezd každé delegace na ISF WSC (World Schools Championship) je projednán a
odsouhlasen rozhodnutím Výkonného výboru AŠSK a je organizován sekretariátem AŠSK ČR
ve spolupráci s garantem sportu AŠSK ČR. AŠSK je pověřena MŠMT zajištěním reprezentace
České republiky prostřednictvím školních týmů a je jediným subjektem, který komunikuje
s organizátory ISF WSC.
Na soutěž ISF je družstvo školy nominováno Asociací na základě výsledků v republikovém
finále kvalifikace na ISF WSC. Odřekne-li družstvo svou účast na soutěži, je osloveno další v
pořadí. Družstvo se skládá z žáků jedné školy.
V soutěžích ISF platí věkové omezení, dané rozhodnutím EC ISF. Ve školním roce 2019/2020
se jedná o ročníky narození 2002, 2003, 2004 (VI. A) a případně 2005 (VI. B) - podrobnosti
budou k dohledání v bulletinech příslušného WSC ISF.
Delegace, účastnící se soutěže ISF, je doprovázena maximálně 1-2 vedoucími, garantem
příslušného sportu a vedoucím delegace, který zastupuje delegaci a AŠSK při jednání s
pořadateli, technickou komisí a delegáty ISF.
O účasti družstev a financování účasti škol včetně jejich příspěvku rozhoduje Výkonný výbor
AŠSK, administraci výjezdu zajišťuje sekretariát AŠSK ČR.

ODPOVĚDNÝ PRACOVNÍK SEKRETARIÁTU AŠSK
Andrea Lorencová
Sportovní úsek
Tel: +420 608 735 928
E-mail: lorencova@assk.cz
Web: www.assk.cz

Asociace školních sportovních klubů
José Martího 31
162 00 Praha 6 – Veleslavín

Více informací o soutěžích, informační bulletiny, odkazy na stránky pořadatelů apod. najdete
v příslušné sekci na webu www.assk.cz nebo www.isfsports.org.

NÁKLADY A JEJICH ÚHRADA

Vítězství družstva v kvalifikaci na soutěž ISF nezakládá nárok na úhradu nákladů na
mezinárodní soutěži ISF ze strany AŠSK ČR. Způsob financování účasti škol bude účastníkům
sdělen na základě Rozhodnutí MŠMT o přidělení dotace pro účast na soutěžích ISF v roce
2020.

Náklady spojené s pobytem na soutěži

• Poplatky (za 1 osobu)
Ubytování + strava (plná penze): 50 € - 100 € / noc (viz tabulka níže)
Poplatek ISF: 40 €
Příspěvek na charitu (nepovinný): 5 €, 10 € nebo 15 €
Funkce
Vedoucí delegace
Trenér/učitel
Trenér/učitel
Rozhodčí
Závodníci
Doprovodná osoba (volitelné)
Doprovodná osoba (volitelné)

Poplatek
50 €
50 €
100 €
50 €
50 €
50 €
100 €

Typ pokoje
Jednolůžkový
Dvoulůžkový
Jednolůžkový
Dvoulůžkový
2-4 lůžkový
Dvoulůžkový
Jednolůžkový

• Pojištění účastníků – AŠSK ČR administrativně zajistí účastníkům pojištění léčebných výloh
vztahující se i na účast v organizované sportovní soutěži (v případě pojistné události –
akutního onemocnění nebo úrazu v zahraničí pojišťovna hradí vynaložené náklady na –
lékařské ošetření, léky předepsané lékařem, lékařské prostředky apod.). Připojištění
odpovědnosti za škody, pojištění zavazadel a připojištění pro případ úrazu (pojistné plnění za
tělesné poškození, trvalé následky či smrt následkem úrazu) je součástí pojištění. Pojištění
hradí vždy účastnická škola, není-li jinak rozhodnuto Výkonným výborem AŠSK.
• Doprava – dopravu do místa a z místa konání soutěže si hradí účastnická škola sama.
Doprava v místě soutěže a/nebo z/na nejbližší mezinárodní letiště, vlakové či autobusové
nádraží je v režii organizátora soutěží.

UPOZORNĚNÍ: Součástí první fáze registrace je platba registrační zálohy ve výši 100 €/osobu,
která je později odečtena z celkových nákladů.

NÁLEŽITOSTI SPOJENÉ S VÝJEZDEM NA WSC ISF

Dokumenty
Škola, která souhlasí s nominací na WSC ISF, zašle na adresu sekretariátu AŠSK ČR, z. s.:
• souhlas ředitele školy s účastí na soutěži za uvedených podmínek (viz příloha) – do čtrnácti
dnů od skončení RF
• dokument, potvrzující, že všichni účastníci jsou studenti vysílající školy (formulář zašleme)
• souhlas GDPR - pro účely fotografií a videa (formulář zašleme)
• souhlas s dopingovou kontrolou (formulář zašleme)

Další informace
Nejpozději dva měsíce před výjezdem je nutné zaslat na sekretariát AŠSK následující údaje
účastníků včetně náhradníků pro vytvoření přihlášek a zajištění pojištění (formulář vám
zašleme):
• Jméno, příjmení
• Datum narození
• Rodné číslo
• Adresa trvalého bydliště
• Číslo pasu/OP (dle místa soutěže a cestovního dokladu)
• Fotografie každého člena výpravy v JPG
• Požadavky na stravu a ubytování
• Emailovou adresu účastníků/jejich rodičů
U některých sportů (např. atletika, plavání) je k dokončení registrace nutné dodat také
nejlepší výsledky studentů v daných disciplínách.

Informace o dopravě
Dále je nutné poskytnout údaje o dopravě na místo konání akce (způsob dopravy, číslo letu,
termín a čas příjezdu/příletu, počet osob). Organizátor je povinen zajistit delegacím dopravu
z letiště/nádraží na hotel, proto je potřeba s dostatečným předstihem zaslat detaily dopravy.

INFORMACE O FESTIVALU NÁRODŮ

Festival národů je akce společenského charakteru, kde se prezentují jednotlivé země a
výpravy. Delegace zúčastněných států představují vlastní zemi/region/město prostřednictvím
výrobků, charakteristických pro danou oblast.
Festival národů se skládá: z Burzy národů a z Večera přátelství. Obě akce mohou být
zpřístupněny i veřejnosti.
Burza národů je pojata jako neformální setkání závodníků i veřejnosti. Jedná se o prezentaci
země, regionu nebo města, ze kterého pocházejí závodníci - formou propagačních materiálů,
drobných dárkových předmětů, typických výrobků (jídlo, nápoje, hračky, průmyslové
výrobky, oblečení atd.).
Pořadatel každé výpravě vymezí prostor, ve kterém výprava prezentuje svoji zemi
prostřednictvím vybraných výrobků; zároveň zde probíhají vzájemná setkání a výměny jak
mezi výpravami, tak mezi jednotlivci. Některé státy mají připraveny dárkové balíčky s
propagačními materiály pro ostatní výpravy.
Večer národů je složen z krátkých vystoupení jednotlivých delegací. Výpravy zde představují
v různé režii charakteristické rysy své země, regionu či města. Je možno se prezentovat
vystoupením (tanec, zpěv, ukázka nějaké tradice v dramatizaci) nebo využít možnosti
prezentace formou na DVD, USB disk (např. tanec v lidových krojích, Holanďané tancují v
dřevácích, česká polka v sukních, Plzeňáci hrají na dudy apod.).
S těmito aktivitami je nutno počítat v předstihu, tzn. připravit si dopředu své vystoupení.
Vedoucí výpravy a vedoucí družstev se domluví na zajištění propagačních materiálů,
drobných dárkových předmětů i na formě prezentace a zajištění potřebných rekvizit pro
Večer přátelství.
Vystoupení si výpravy vzhledem k malému časovému prostoru v místě soutěže připravují
před odjezdem, přičemž doporučujeme při výběru vystoupení zohlednit, zda se jedná o tým z
jedné školy či o tým, tvořený jednotlivci z různých škol.

UPOZORNĚNÍ: Suvenýry pro ostatní účastníky a program „Festival národů“ si zajišťuje každá
škola samostatně.

Věc: souhlas vedení školy s účastí družstva na akci ISF

Ředitelství …………………………………………………………………………................. souhlasí s účastí družstva
dívek / chlapců1 na akci ISF .................. 2020 v .............. v termínu ………………

Ředitelství souhlasí s organizačním zajištěním akce sekretariátem AŠSK ČR za podmínek uvedených v
informačním materiálu pro vítěze RF AŠSK ČR.

1)

Nehodící se škrtne

Nominace:

 Chlapci

/

 Dívky (zaškrtněte)

Škola/číslo ŠSK

Titul, jméno a příjmení
ředitele školy
Ulice a č. p.
Město včetně PSČ
Vedoucí družstva –
kontaktní osoba

Jméno a příjmení
Spojení – tel.:
mobil:
e-mail:

V.................................... dne:.....................

...........................................................
razítko a podpis ředitele školy

