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Propozice otevřeného kola v silovém čtyřboji 

Kategorie V. H, D – 2019/2020 
 
 

A. Všeobecná ustanovení 

 

1. Pořadatel: S pověřením OR AŠSK ČR Trutnov (soutěž typu C) – ČLA Trutnov 

2. Organizátor:    ŠSK při ČLA Trutnov 

                                        Lesnická 9 

                                        541 01 Trutnov 

                                        tel: 499 811 413, e-mail: nyvlt@clatrutnov.cz 

 

3. Termín:      úterý 18. 2. 2020 

 

4. Místo konání: tělocvična ČLA Trutnov 

5. Účastníci: startují čtyřčlenná družstva SŠ a SOU okresu Trutnov, příp. i jiných okresů 

Královéhradeckého kraje 

6. Kategorie:  V družstvech mohou startovat pouze studenti a studentky řádného denního 

studia příslušné školy (1. - 4. ročník, ne pomaturitní studium) narození 2000 a mladší. 

7. Disciplíny chlapci: 

- shyby na doskočné hrazdě 

    - tlaky s činkou v lehu na vodorovné lavici se zátěží 75% hmotnosti          

         - trojskok snožmo z místa 

         - svisy vznesmo na doskočné hrazdě 

          

          Disciplíny dívky: 

    - hod plným míčem obouruč z místa vzad 

    - šplh na tyči s přírazem nohou 

    - trojskok snožmo z místa 

    - sedy – lehy s oporou nohou 

 

8. Hodnocení: vítězí jednotlivec a družstvo s nejvyšším součtem bodů 

9. Prezence:  8.30 – 9.00 hodin 

10.  Zahájení:  9.00 hodin nástupem družstev 

11. Ukončení: nástupem všech soutěžících nejpozději 60 minut po skončení posledního 

jednotlivce 

12. Přihlášky: Na vzoru č. 1 zašlete jmenovitou přihlášku na adresu organizátora 

nejpozději do 13. 2. 2020.  V přihlášce uveďte přesný název školy dle zřizovací listiny 

+ IČO, registrační číslo klubu (členové AŠSK), kontaktní osobu, telefon, e-mail. 
Soupisku na správném předtištěném formuláři (vzor č. 1) potvrzenou ředitelem 

školy řádně tj. úplně vyplněnou odevzdá vedoucí družstva při prezenci 
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Finanční zabezpečení: Družstva startují na vlastní náklady 

 

B. Technická ustanovení 

 

13. Podmínky účasti:  Vysílající škola odpovídá za zdravotní stav závodníků. Dozor nad 

žáky po dobu přepravy na soutěž, ze soutěže a během vlastní soutěže zajišťuje 

v plném rozsahu vysílající škola. Garantuje, že zákonní zástupci nezletilých žáků nebo 

zletilí žáci byli informováni o poskytnutí osobních údajů potřebných pro účely 

organizování soutěží a přehlídek – dispozici https://soutezekhk.cz.- třetím osobám 

v souladu s článkem 6 odst.1písm. f) GDPR 

14. Pojištění: Účastníci nejsou pojištěni proti ztrátám a zraněním. Pokud způsobí jakékoli 

materiální škody, uhradí je z vlastních prostředků. 

15. Pravidla: Pravidla, popis disciplín a bodovací tabulky jsou uvedeny na webových 

stránkách www.assk.cz; odkaz – Pravidla vybraných sportů 

16. Protesty: Případné protesty je možné podat nejpozději 15 minut po zveřejnění 

výsledků. Písemně s vkladem 300,- Kč. Protesty řeší ředitel soutěže a rozhodčí. 

17. Výsledky: Budou zveřejněny na internetových stránkách www.clatrutnov.cz + 

www.orassktrutnov.cz a poslány předsedům okresních rad. 

18. Postup: Soutěž je postupová do republikového finále. 

19. Startovné: člen AŠSK 200,-Kč, nečlen AŠSK 400,-Kč za družstvo 

20. Ceny: vítězové obdrží diplomy a drobné věcné ceny 

21. Občerstvení: V prostorách u tělocvičny je možné použít nápojový automat. 

22. Různé: Soutěž se uskuteční v případě, že se v jednotlivých kategoriích přihlásí alespoň 

3 družstva. 

 

                                                                                                                    

 Mgr. Marek Nývlt          Jiří Skuček 

   ředitel soutěže     předseda OR AŠSK Trutnov p. s. 
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