
  
  
  

 

Propozice Krajského finále atletického čtyřboje III. a IV. kategorie ZŠ ve 

školním roce 2022/2023 

 

A. Všeobecná ustanovení  

  

Vyhlašovatel:       MŠMT ČR, Moravskoslezský kraj  

Pořadatel:      Krajská rada AŠSK Moravskoslezského kraje  

Organizátor:      KR AŠSK MSK ve spolupráci se ŠSK při ZŠ Englišova, Opava  

Garant soutěže:      Petr Mička, pmicka@zsenglisova.cz, 605 862 087  

Ředitel soutěže:  Mgr. Jan Škrabal, 606 616 997  

Termín:  úterý 27. září 2022  

Místo:  Tyršův stadion, B. Němcové 22, 746 01 Opava  

Účastníci:  Vítězové okresních kol Moravskoslezského kraje (chlapci, dívky) + pořadatel.  

Přihlášky:   Do krajského finále se družstva přihlašují na základě odeslaných návratek (viz 

příloha 4bojNavratkaKF.xlsx) na email pmicka@zsenglisova.cz . Uzávěrka 

návratek je do čtvrtku 22. 9. 2022, do 14:00.  

Kategorie:   III. žáci a žákyně 6. – 7. ročníku ZŠ + odpovídající ročníky víceletých gymnázií  

    IV. žáci a žákyně 8. – 9. ročníku ZŠ + odpovídající ročníky víceletých gymnázií 

    

Rozsah disciplín:      III. kategorie -60 m, chlapci 800 m, dívky 600 m, hod míčkem, skok daleký, nebo 

skok vysoký  

                                   IV. kategorie – 60 m, chlapci 1000 m, dívky 800 m, hod míčkem, nebo vrh koulí  

(dívky 3 kg, chlapci 4 kg), skok daleký, nebo skok vysoký  

                                                                                                                              

Harmonogram soutěže:  9:00-9:30 hod.  prezence  

     9:30-9:40 hod.  porada vedoucích družstev  

   10:00 .    zahájení soutěže  

                                                16:00 hod.    předpokládaný konec soutěže, vyhodnocení  

      Časový pořad bude upřesněn podle počtu přihlášených družstev.  

  

B. Technická ustanovení  

Podmínky účasti:  Soutěž probíhá podle všeobecných soutěžních podmínek AŠSK ČR a těchto propozic.  

Pro účast družstva v soutěži je nutné splnit tyto podmínky:  

1. Družstvo je složeno z žáků jedné školy  

2. Členové družstva musí odpovídat příslušnou třídou  

3. Vedoucí družstva odevzdá soupisku (viz. příloha), která bude potvrzena 

ředitelstvím ZŠ.  

       Všechny tyto podmínky musí být splněny zároveň.  

 

  

http://assk-msk.cz/propozice/18-19/4bojNavratkaKF.xlsx
http://assk-msk.cz/propozice/18-19/4bojNavratkaKF.xlsx


 

Účastníci musí mít s sebou průkaz zdravotního pojištění.  Škola 

ručí za zdravotní stav závodníků.  

   

Rozhodčí:    Rozhodčí s odpovídající kvalifikací zajistí organizátor.  

Soutěžní komise:  Ředitel soutěže, hlavní rozhodčí a zástupci družstev.  

Protesty:  Písemně, nejpozději 5 minut po skončení disciplíny, ve které ke sporné události 

došlo, hlavnímu rozhodčímu vkladem 200,- Kč. V případě zamítnutí protestu 

vklad propadá ve prospěch organizátora.  

Startují:  Družstvo tvoří max. 5 závodníků/závodnic.  

  Ve skocích polovina družstva skok vysoký, polovina skok daleký  

   (3+2 nebo 2+3), stejně tak v kouli a míčku (3+2 nebo 2+3).     

Pravidla:              Soutěží se podle pravidel ČAS, soutěžního řádu AŠSK ČR a tohoto rozpisu. 

                                    Všichni závodníci a závodnice mají ve skoku dalekém, vrhu koulí a hodu  

                                    kriketovým míčkem 4 soutěžní pokusy.   

  Do výsledku družstva se počítají bodové zisky nejlepších čtyř závodníků ve  

čtyřboji, při stejném bodovém součtu získává lepší umístění družstvo, jehož 

poslední započítávaný závodník dosáhl vyšší počet bodů.   

Ceny:  Družstva na 1. – 3. místě obdrží medaile a diplomy.      

Pojištění:  Závodníci nejsou pojištěni proti úrazům, ani krádežím a ztrátám. Vysílající složka ručí za 

zdravotní stav závodníků. Každý pedagog nese zodpovědnost za své družstvo a případné poškození 

cizího majetku bude škole, jejíž žáci majetek poškodili, naúčtováno v plné výši. Za cenné věci pořadatel 

neručí a nedoporučuje brát s sebou.  

 

Cestovné:  Může být proplaceno jen závodníkům na základě doložených jízdenek.  

  

Postup:  Vítězná družstva postupují na republikové finále, které se uskuteční  

              v Opavě 12. 10. 2022 kat. III, 13. 10. 2022 kat. IV.  

  

  

Realizace soutěže byla podpořena Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy a  

Moravskoslezským krajem. 

  

  

  

  

          Jana Gellnerová                       Mgr. Petr Mička  

    Předseda KR MSL AŠSK                                         Garant soutěže  

  

  

  

  



 
 příloha 1  
  

  PŘIHLÁŠKA NA SOUTĚŽ A SOUPISKA  

(PREZENČNÍ LISTINA SOUTĚŽÍCÍCH A DOPROVODU)  

Název, datum a místo konání akce: Atletický čtyřboj, 27.9.2022, Opava 

Kategorie:   

 

 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)  Rok narození  

      

      

Č.  Soutěžící   (příjmení, jméno)  Rok narození  Třída  Poznámka  

1.          

2.          

3.          

4.          

5.          

  
  
V ______________________  dne: __________  

  

Výše uvedený seznam žáků má u vysílající školy uložený udělený výslovný souhlas se zpracováním osobních údajů 

pro vyjmenované účely pořadatelem – jméno a příjmení, datum narození, zveřejňování výsledků a výsledkových 

listin, fotografie a video. Originál výslovného souhlasu je uložený ve spisech žáků.   

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  

  

 


