OSTATNÍ SOUTĚŽE ŠKOLNÍHO SPORTU – LETNÍ A HALOVÉ SPORTY
BADMINTON KATEGORIE III., V.
KATEGORIE

III. – žáci 6.–7. tříd a příslušné ročníky víceletých gymnázií (smíšená družstva)
V. – studenti SŠ a příslušné ročníky víceletých 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. 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 (příloha P1) potvrzenou ředitelem školy odešlete v termínu
pořadateli příslušného postupového kola.

ULTIMATE FRISBEE – STŘEDOŠKOLSKÁ LIGA KATEGORIE V.
S garancí České asociace létajícího disku – www.cald.cz/stredoskolska-liga.
Projektový manažer:
Jaromír Jáchym
jaromir.jachym@cald.cz
tel. 721 191 279
www.cald.cz/stredoskolska-liga
KATEGORIE

V. – studenti SŠ a příslušné ročníky víceletých gymnázií

TERMÍNY

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 V. Pravidla ultimate frisbee jsou k nalezení
na www.cald.cz.

PŘIHLÁŠKY

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

ORIENTAČNÍ BĚH KATEGORIE II., III., IV., V.

KATEGORIE

II. – žáci 4.–5. tříd
III. – žáci 6.–7. tříd a příslušné ročníky víceletých gymnázií
IV. – žáci 8.–9. tříd a příslušné ročníky víceletých gymnázií
V. – studenti SŠ a příslušné ročníky víceletých 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. V kvalifikacích
okresních kol a finálových kolech okresních kol mají mladší žáci právo startu
v nejbližší starší kategorii.

HODNOCENÍ

Do soutěže družstev ve všech kategoriích bodují vždy dva nejlepší závodníci! Již
od okresních kol se body přidělují podle počtu zúčastněných družstev ×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 webových stránkách Komise
rozvoje orientačního běhu www.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.

KIN-BALL KATEGORIE III., IV., V.
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. – žáci 6.–7 tříd a příslušné ročníky víceletých gymnázií
IV. – žáci 8.–9. tříd a příslušné ročníky víceletých gymnázií
V. – studenti SŠ a příslušné ročníky víceletých gymnázií
Smíšená družstva základních a středních škol

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

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

PRAVIDLA

Hraje se podle pravidel Českého svazu kin-ballu v aktuální verzi, které lze
stáhnout ve formátu PDF z webových 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.

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

III. – žáci 6.–7 tříd a příslušné ročníky víceletých gymnázií
IV. – žáci 8.–9. tříd a příslušné ročníky víceletých gymnázií
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 (příloha P1) vyplňte pouze povolený počet soutěžících
a v termínu odešlete pořadateli.

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 – 7–15 let
Studenti SŠ – 16–19 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 + 3 členná družstva škol na přihlášce (příloha P1).

POZNÁMKA

Aktuální informace o závodech: www.horohejnice.webzdarma.cz.

