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PROPOZICE 
Krajské finále – Přespolní běh 

kategorie III., IV. a V. dívky, chlapci 

Ústí nad Labem: středa 2. října 2019 

A. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ 

1. Pořadatel: Krajská rada AŠSK Ústeckého kraje, ZŠ El. Krásnohorské Ústí nad 

Labem 

2. Termín konání: Středa 2. října 2019 

3. Místo konání: Areál ZŠ Elišky Krásnohorské 3084/8, Ústí nad Labem 

4. Účastníci: Vítězové okresních kol Ústeckého kraje. Z každého okresu startuje v 

dané kategorii jedno maximálně šestičlenné družstvo. Každé družstvo 

vede 1 trenér. Vedoucí družstva musí být v pracovně právním vztahu se 

školou a zároveň starší 18 let. 

5. Kategorie: III. (žáci 6. – 7. tříd a příslušné ročníky víceletých gymnázií),  

IV. (žáci 8. – 9. tříd a příslušné ročníky víceletých gymnázií) 

V. (studenti střední školy a příslušné ročníky víceletých gymnázií) 

Pro účast družstva v soutěži je nutné splnit tyto podmínky: 

1. Družstvo je složeno z žáků jedné školy. 

2. Členové družstva musí odpovídat stupněm školy vyhlášené soutěži. 

Všechny podmínky musí být splněny zároveň.  

Start mladších žáků za starší není povolen od krajských kol výše. 

Upozornění: Pokud žák opakuje ročník, zařadíte jej do té kategorie, 

které by odpovídal, pokud by ročník neopakoval. 

U soutěží kategorie V. mají právo startu všichni studenti středních 

škol, kteří zatím nematurovali, případně maturovali a mají stále status 

studenta příslušné střední školy. Ve školním roce 2019/2020 může 

startovat v kategorii V. student ročníku narození 2000 a mladší splňující 

podmínky startu do soutěže. 

Soutěže probíhají bez účasti studentů sportovních gymnázií. 

6. Organizační výbor: − ředitel soutěže: Mgr. Václav Pěkný 

− hlavní rozhodčí: Mgr. Magda Kovaříková 

− hospodářka: Věra Rousová 

7. Přihlášky: 
Zasílejte do 27. září 2019 do 12.00 hodin  

na e-mail: vpekny@volny.cz, info: tel. 604 547 050 

V přihlášce (viz excelová příloha) uveďte rozpis žáků, žákyň do 

„startovek“ – nutné předem připravit do počítače, název školy 

s přesnou adresou, jméno vedoucího družstva, telefon, e-mailovou 

adresu. 

mailto:vpekny@volny.cz
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8. Účastnický poplatek: 200 Kč za jedno družstvo. 

9. Prezence: 2. 10. 2019 od 8,15 do 9,15 hodin    

Originál „Přihláška/soupiska“ musí být potvrzena ředitelem školy. 

V kolonce „Poznámka/podpis“ se každý účastník podepíše. 

10. Časový po program: 
8:15 – 9:15 

9:15 

9:30 

9:50 

10:20 

10:35 

11:00 

11:20 

11:25 

12:50 

 

 

prezence 

prohlídka trati kat. IV. D+H 

závod kat. III.D 

závod kat. III.H 

prohlídka trati kat. IV. D+H 

závod kat. IV.D 

závod kat. IV.H 

prohlídka trati kat. V. D+H 

závod kat. V. D 

závod kat. V. H 

vyhlášení výsledků, předání cen 

vždy po skončení jednotlivých 

kategorií 

11. Pokyny pro vedoucí 

družstev: 

Nahlásí případné změny v sestavě do počítače a obdrží startovní čísla. 

Zajistí si 24 ks spínacích špendlíků pro každou kategorii. 

12. Různé: a) šatní prostory slouží pouze k převlečení; pořadatel neručí za osobní 

věci účastníků soutěže 

b) účastníci nejsou pojištěni zvláštní pojistkou proti ztrátám, krádeži a 

úrazu; VV AŠSK ČR doporučuje účastníkům uzavřít zvláštní pojistku  

c) vedoucí družstev zodpovídají za to, že členové družstva budou celou 

dobu soutěže udržovat pořádek na sportovišti i v přilehlých prostorách; 

cenné věci si žáci ukládají u svých učitelů 

13. Cestovné Cestovné nebude proplaceno. 

14. Zdravotní 

zabezpečení a dozor 

na žáky: 

Účastníci akce nejsou pořadatelem pojištěny proti úrazům, krádežím ani 

ztrátám. Pořadatel doporučuje, aby účastníci uzavřeli individuální 

úrazové pojištění. Za zdravotní způsobilost odpovídá vysílající škola. 

Účastníci musí mít s sebou průkazku zdravotní pojišťovny.  

Dozor nad účastníky zajišťuje v plném rozsahu a po celou dobu soutěže 

vysílající škola. (Vyhláška MŠMT ČR č.55/2005 §7, odst. 2) 

B. TECHNICKÁ USTANOVENÍ  

15. Podmínky účasti: Soutěž je řízena všeobecnými podmínkami AŠSK. V družstvech mohou 

startovat pouze žáci a žákyně příslušné školy, kteří jsou uvedeni na 

soupisce potvrzené ředitelem školy.  

Za zdravotní způsobilost zodpovídá vedoucí družstva. Žáci nejsou 

pojištěni proti úrazu a případným ztrátám. Žáci mají u sebe kartičky 

zdravotní pojišťovny. 
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16. Disciplíny: Přibližná trasa závodu 1 kolo= 800 m. Převýšení přibližně 30 m. 

Kat. III. – chlapci vzdálenost 2 kola a dívky 1 kolo 

Kat. IV. - chlapci vzdálenost 3 kola, dívky 2 kola  

Kat. V. - chlapci vzdálenost 4 kola, dívky 3 kola 

17. Rozhodčí: Zajišťuje pořadatel. 

18. Protesty: Protest je možné podávat do 10 minut po ukončení disciplíny hlavnímu 

rozhodčímu se vkladem 300 Kč, který v případě zamítnutí propadá 

pořadateli. Protesty bude řešit soutěžní komise. 

19. Soutěžní komise: − ředitel soutěže 

− hlavní rozhodčí 

− zástupce účastníků 

20. Pravidla: Soutěží se podle pravidel ČAS 

21. Bodování, 

hodnocení: 

Do soutěže družstev se započítávají výsledky čtyř nejlépe umístěných  

závodníků družstva. 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. 

22. Postup: Vítězná družstva postupují do Republikového finále, které se bude 

konat 17. 10. 2019 v Hradci Králové. 

 

 

Mgr. Václav Pěkný Věra Rousová  

předseda KR AŠSK ČR Ústeckého kraje KR AŠSK ČR Ústeckého kraje  
 

 


