
  

 

 
 

 

 

 

Propozice 

Okresního kola atletického 3boje  
pro žáky 4. – 5. tříd ZŠ 

 

 

Vyhlašovatel:  MŠMaT ČR, Moravskoslezský kraj 

 

Pořadatel: KR AŠSK Moravskoslezského kraje                                                                                                        

DDM Orlová a SVČ Amos Český Těšín 

 

Datum:  úterý 7. června 2022 

 

Místo:   Sportovní areál Frýdecká, Slovenská 2062, 737 01 Český Těšín 

 

Harmonogram: 8:00 hod prezence soutěžících, úprava soupisek 

   8:30 hod porada vedoucích družstev 

   8:45 hod slavnostní zahájení soutěže 

   13:00 hod předpokládané vyhlášení výsledků 

 

Kategorie:  4. až 5. ročník ZŠ   

V každé jednotlivé věkové kategorii mohou startovat:      

a) žáci příslušného ročníku    

b) žáci příslušného roku narození (4. třída: 2011, 2012 a 5. třída: 2010, 2011) 

přičemž obě tyto podmínky musí být splněny současně 

 

Družstvo: Tvoří ho vždy 3 dívky a 3 chlapci z jednoho ročníku.  

 

Disciplíny:  - Sprint 50 m 

- Skok do dálky (měří se od místa odrazu – špička odrazové nohy) 

- Hod míčkem 

- Štafeta 4 x 50 m (dva hoši a dvě dívky) 

   Na technických disciplínách mají soutěžící 3 pokusy.  

 

Přihlášky:  do 1. 6. 2022 na adresu: Adam Chalupa, adam.chalupa@svcamos.cz 

   zašlete vyplněnou soupisku disciplín té dané třídy, ve které vaše škola zvítězila 

  

Připomínka:  Na tuto adresu nahlaste účast školy. Hromadnou soupisku potvrzenou  

ředitelstvím školy odevzdá vedoucí družstva v den soutěže u prezence.                                                

Soupisku disciplín je nutno zaslat do 1. 6. 2022 

 

Cestovné:  Bude proplaceno oproti jednosměrné jízdence soutěžícím.  

 

Postup: Do okresního kola postupuje vítěz městského kola v jednotlivém ročníku.  

  

Pravidla:  Zákaz používání treter. Jednotlivé disciplíny se budou absolvovat po školách,  

ne po kategoriích. 

 

Ceny: Drobné ceny a diplom obdrží umístěné školy v každém ročníku. Jednotlivci 

umístění na 1. - 3. místě v každém ročníku obdrží medaili. 

 

 

mailto:adam.chalupa@svcamos.cz


 

Poznámky:  Šatny jsou k dispozici. Závodníci jsou 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. 

 

 

Upozornění:   Za chování hráčů po celý turnaj zodpovídá vedoucí družstva. Při vážném  

porušení chování hráčů (kouření, vulgární vyjadřování, ničení zařízení šaten  

a sportoviště aj.) bude hráč, případně celé družstvo vyloučeno z turnaje.  

 

 

Lenka Vargová        Adam Chalupa 

vedoucí oddělení TV DDM Orlová      SVČ Amos, Český Těšín   

     


