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Propozice 
Krajského finále v přespolním běhu dívek a chlapců III., IV., V. kategorie ve školním 

roce 2022/2023 

 

A. Všeobecná ustanovení 

Vyhlašovatel:  MŠMT ČR, Krajský úřad MSK 

Pořadatel: Krajská rada AŠSK Moravskoslezského kraje 

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

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

Ředitel soutěže: Eva Kociánová, učitelka TV na ZŠ Englišova (728 835 460) 

Termín: úterý 18. října 2022 

Místo: Stříbrné jezero, Opava (mapa zde) 

Kategorie:  III. chlapci   6. – 7. třída ZŠ + odpovídající ročníky víceletých gymnázií 

   III. dívky      6. – 7. třída ZŠ + odpovídající ročníky víceletých gymnázií 

   IV. chlapci   8. – 9. třída ZŠ + odpovídající ročníky víceletých gymnázií 

 IV. dívky      8. – 9. třída ZŠ + odpovídající ročníky víceletých gymnázií 

 V. chlapci    studenti SŠ a příslušné ročníky víceletých gymnázií 

 V. dívky       studentky SŠ a příslušné ročníky víceletých gymnázií 

Startují:  Šestičlenná družstva. 

Přihlášky: do pátku 14. 10. 2022, do 12:00. Formou vyplněné návratky (viz. 

příloha navratka_prespolak22.xls) na email: david.bednar@seznam.cz.  

Pokud se nezúčastní všechny okresy, může organizátor doplnit počet startujících dalším  

družstvem z okresu Opava. 

Harmonogram soutěže: 10:00- 10:30  prezence družstev + změny 

10:30                          nástup družstev 

    11:00   start kat. III. dívky  1500m  

    11:20   start kat. III. hoši  2000m 

11:40   start kat. IV. dívky  1500m 

12:05   start kat. IV. hoši  3000m 

12:30   start kat. V.  dívky  3000m 

12:55   start kat. V   hoši  5000m 

    13:45   vyhodnocení všech kategorií  

 

Časový program bude upraven podle počtu přihlášených družstev. Délka tratí je orientační, bude 

upravena podle stavu závodní tratě. 

Doprava:  V případě příjezdu vlakem, lze použít MHD. Trolejbusy č. 201 nebo 204 

s přestupem na Dolním náměstí na autobus č. 213 s výstupem na zastávce 

Kateřinky, Stříbrné jezero. Platba bankovní kartou, ODIS, nebo hotově u 

řidiče. 

Důležité: Celá soutěž bude probíhat ve venkovních prostorech na louce u 

Stříbrného jezera.  Šatny nejsou k dispozici. 

https://mapy.cz/s/domevuzebu
mailto:david.bednar@seznam.cz
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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. 

Dozor nad žáky:  Dozor nad žáky zajišťuje v plném rozsahu po celou dobu soutěže vysílající škola. 

Při vážném porušení chování žáků bude celé družstvo vyloučeno ze soutěže. 

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

Pojištění:  Účastníci akce nejsou pojištěni proti úrazům a krádežím. Vysílající složka ručí za 

zdravotní stav závodníků. 

Soutěžní komise:  Garant soutěže, hlavní rozhodčí, ředitel soutěže a zástupce vedoucích 

zúčastněných družstev. 

Protesty: Písemně, nejpozději 30 minut po vyhlášení výsledků hlavnímu 

 rozhodčímu s vkladem 300,- Kč. 

 V případě zamítnutí protestu vklad propadá ve prospěch organizátora.  

Tratě: Závody se konají kolem Stříbrného jezera. Trať vede po hliněných a 

travnatých cestičkách s převýšením. Lze použít krosové tretry nebo 

kopačky.  

Pravidla:  Soutěží se podle pravidel ČAS a tohoto rozpisu.  

Hodnocení: Do soutěže družstev se započítávají výsledky čtyř nejlépe umístěných 

závodníků.Pořadí čtyř nejlépe umístěných závodníků družstva se sčítají. 

Družstvo s nejnižším součtem umístění se stává vítězem v dané kategorii. 

V případě rovnosti součtu umístění dvou a více družstev rozhoduje o 

pořadí lepší umístění v pořadí čtvrtého člena družstva. 

Ceny: Vítězná družstva obdrží diplomy a medaile. 

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

25.10.2022 ve Ždáru nad Sázavou. 

 

Zpracoval: Petr Mička, předseda OR AŠSK Opava 

 



 

 

Příloha č.1 

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

Název, datum a místo konání akce 
 

Přespolní běh 

Věková 

kat. 

chlapci/dívky 

 

  

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 

   

   

Poř. 

číslo 

Soutěžící 

(příjmení, jméno)  

Rok 

narození 

Třída Poznámka 

1.     

2.     

3.     

4.     

5.     

6.     

7.     

8.     

9.     

10.     

11.     

12.     
 

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)  

 

registrační číslo klubu AŠSK ČR      JE 

       NENÍ 

 

 

          


