
 

 

 

 

 

 

 

 

PROPOZICE  

okresního kola PŘESPOLNÍHO BĚHU 

základních škol, gymnázií a středních škol 
 

 

      

Vyhlašovatel:  MŠMT ČR, KR AŠSK Moravskoslezského kraje  

 

Pořadatel: KR Moravskoslezského kraje ve spolupráci se základní školou  

                                   M. Kudeříkové 14/1143, 736 01 Havířov – Město  

 

Garant: Lenka Vargová, e-mail: vargova@ddm-orlova.cz, mobil: 773 744 407 

 

Ředitelka soutěže:  Mgr. Iveta Bušková, tel: 732 115 860 

 

Termín:   úterý 4. 10. 2022  

 

Místo konání: ZŠ M. Kudeříkové 14/1143, 736 01, Havířov – Město  

 

Startují :  vítězná družstva z jednotlivých městských kol z okresu Karviná 

 

Kategorie: D3, H3 ......... dívky, hoši   6. - 7. ročníků ZŠ (prima a sekunda osmiletých gymnázií)                        

                                                           rok narození 2009 - 2011 

D4, H4 ......... dívky, hoši 8. - 9. ročníků ZŠ (tercie a kvarta osmiletých gymnázií, 

prima a sekunda šestiletých gymnázií), ročník 2009 - 2007 

D5, H5 ......... dívky, hoši 1. - 4. ročníků středních škol (kvinta až oktáva osmiletých 

gymnázií, tercie až sexta šestiletých gymnázií), ročník 2003 - 2007 

 

Hodnocení:  do soutěže družstev se započítávají výsledky čtyř nejlepších závodníků   

                         z šestičlenných družstev. Družstvo s nejnižším počtem umístění se stává vítězem. 

 

Přihlášky: na předepsaných formulářích s uvedením kategorií, ve kterých škola startuje, 

zasílejte na e-mail: vargova@ddm-orlova.cz  nejpozději do 29. 9. 2022 

 

Hospodářské zajištění: závodníci startují na náklady vysílající školy 

 

Šatny, WC: v omezené míře /pouze pro převlečení/ v ZŠ M. Kudeříkové, za případné ztráty 

pořadatel neručí 

 

Předpis:  závodí se dle platných pravidel atletiky a těchto propozic 

 

Protesty:  do 15 minut po vyhlášení výsledků hlavnímu rozhodčímu 

 

Ceny:   Vítězná družstva na 1.- 3. místě obdrží drobné ceny a diplomy. 

 

Postup:  Vítězná družstva postupují do krajského kola. 
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Cestovné:  Družstva soutěží na vlastní náklady. 

 

Pojištění:  Závodníci nejsou pojištěni proti krádežím a úrazům. 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. 
 

 

 

Časový harmonogram:   

 

 9:00  -  9:30         prezentace 

 9:30          dívky D3  cca 1000 m 1kolo kolem hřiště + 1 kolo na hřišti 

 9:50          hoši H3  cca 1300 m 1kolo na hřišti +1kolo kolem hřiště+ 1 kolo na hřišti   

10:20           dívky D4  cca 1300 m 1kolo na hřišti +1kolo kolem hřiště+ 1 kolo na hřišti  

10:50          hoši H4  cca 1900 m  1kolo na hřišti +2kola kolem hřiště+ 1 kolo na hřišti   

11:20          dívky D5  cca 1900 m  1kolo na hřišti +2kola kolem hřiště+ 1 kolo na hřišti   

11:50          hoši H5  cca 2500 m  1kolo na hřišti +3kola kolem hřiště+ 1 kolo na hřišti   

12:20                      ukončení, vyhlášení 

 

 

 

Pořadatel si vyhrazuje právo změny délky tras i časového pořadu, vzhledem k momentální situaci a počasí. 

 

 

Ředitelka soutěže                                                                                               garant OK soutěží AŠSK 

Mgr. Iveta Bušková                                                                                           Lenka Vargová v. r. 

    
 



PŘIHLÁŠKA NA SOUTĚŽ A SOUPISKA 
(PREZENČNÍ LISTINA SOUTĚŽÍCÍCH A DOPROVODU) 

Název, datum a místo konání akce Věková 
kat. chlapci/dívky 

Školní k.        Okrskové k.  O    kresní k.  Krajské k. Kvalifikace    Republikové finále 
Název školy (ŠSK ) Adresa (ulice, psč, obec), e-mail, telefon 

Vedoucí, trenér (jména) Adresa (ulice, psč, obec), e-mail, telefon Rok 
narození 

Poř. 
číslo 

Soutěžící 
(příjmení, jméno) 

Rok narození Třída Poznámka 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 

10. 
11. 
12. 
13. 
14. 
15. 
16. 

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 
Potvrzení příslušné rady AŠSK ČR 

      Čestné prohlášení zúčastněné školy, že: 
       (nehodící se škrtněte) 

JE 
registrační číslo klubu AŠSK ČR NENÍ 
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