
 

Asociace školních sportovních klubů České republiky 

 

 
 

 

 

P R O P O Z I C E 

 

Okresní kolo v přespolním běhu kat. III., IV., V. H + D 

 

22. září 2022 

  

Trutnov 

 

 



Pořadatel:   Z pověření OR AŠSK ČR p. s., technicky zajišťuje 

                                   SŠK Trutnov, Komenského + OLFIN Car Ski team Trutnov 

 

Termín konání:  22. září 2022 - čtvrtek  
       

Místo konání:   Trutnov – Paradráha (lesopark) 

 

Prezentace:  V závodní kanceláři (v místě startu) 8,15 – 9,15 hod 

    

Soutěž:  vyhlášená a podporovaná MŠMT ČR  

   Finanční zajištění KÚ KHK  

 

Věk. kategorie:           III. H + D – ročníky: 2011, 2010, 2009  

   IV. H + D – ročníky: 2009, 2008, 2007, 2006 

V. H + D – ročníky: 2007, 2006, 2005, 2004, 2003 

                                  (viz věkové kategorie v termínovém kalendáři) 

 

Délka trati: III. H – 1,5 km D – 1,5 km 

 IV. H – 3,0 km D – 1,5 km 

  V. H – 4,5 km D – 3,0 km                                    

Počet  

startujících:  V jednom družstvu je nejvíce 6 závodníků stejné školy. Do výsledku  

družstva se počítají 4 nejlépe umístění závodníci. Při stejném počtu 

bodů rozhoduje umístění 4 člena družstva. 

 

Přihlášky:   Jmenovité přihlášky nejpozději do pondělí 19. 9. 2022 do 12.00hod. 

  na e-mail: plechac@zskomtu.cz na pozdější přihlášky nebude brán 

zřetel a nebude zařazeno do soutěže. 

 

Soupisky:  Soupisku na správném předtištěném formuláři (vzor č. 1) potvrzenou 

ředitelem školy, řádně tj. úplně vyplněnou odevzdá vedoucí družstva při 

prezenci. Před zahájením závodů není přípustné upravovat a doplňovat 

soupisku. Každá změna musí být potvrzená ředitelem školy!!!!! 

 

Přihláška musí obsahovat přesný tj. úplný název školy (bez zkratek), IČO, 

kontakt na vedoucího družstva (jméno, telefon, e-mail), přesná jména žáků 

– vyplněná pouze na PC nebo strojově!!! 
 

Postup:  Vítězné družstvo v každé kategorií má právo startovat v krajském finále 

6. 10. 2022 v Jičíně. (soutěž končí v republikovém finále pro každou 

kategorií) 

 

Časový pořad:   8.15 –9.15 prezence družstev, oprava startovní listiny 

  9.15 – 9.25 nástup družstev, výklad trati  

  9.30  start prvního závodu 

 12.30            zakončení závodů nástupem družstev a vyhlášení  

                          

Příspěvek účastníků: není stanoven 

 

mailto:plechac@zskomtu.cz


Finanční náležitosti:  družstva startují na vlastní náklady  

 

Dozor nad žáky:  Dozor nad žáky zajišťuje v plném rozsahu a po celou dobu soutěže je 

vysílající škola pokud se se zákonným zástupcem žáka nedohodne jinak. 

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

 

Zdravotní zabezpečení 

a úrazové pojištění:  Účastníci akce nejsou pojištěni proti úrazům, krádežím ani ztrátám. VV 

AŠSK ČR doporučuje, aby účastníci uzavřeli individuální úrazové 

pojištění. Za zdravotní způsobilost žáků odpovídá vysílající škola 

 

B/ Technické ustanovení 
 

Vysílající organizace: 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. 1 písm. f) GDPR 

 

Podmínky účasti:  Soutěž se řídí všeobecnými podmínkami stanovenými AŠSK ČR. 

V družstvech mohou startovat pouze žáci příslušné školy s věkovým 

omezením, zapsaní na soupisce potvrzené ředitelem školy. Sportovci 

musí mít sebou kartičku zdravotní pojišťovny. Družstva jsou povinna 

účastnit se zahájení a zakončení turnaje. Při nedodržení této podmínky 

budou hodnocena mimo pořadí. 

                                   1) Družstvo je složeno z žáků jedné školy 

2) Členové družstva musí odpovídat příslušným ročníkem narození a stupněm školy. 

                                    

Soutěžní komise:  ředitel soutěže, zástupce účastníků, hlavní rozhodčí  

 

Protesty: Písemně do 20 minut po skončení utkání řediteli soutěže s vkladem 

300,- Kč, který v případě zamítnutí protestu propadá. 

 

Rozhodčí:   rozhodčí zajistí pořadatelé 

 

Ceny:   Každé družstvo obdrží diplom. Družstva na 1-3. místě věcné ceny 

 

Různé: Každý účastník musí mít kartu pojištěnce. 

Startovní čísla si vyzvedne vedoucí družstva v závodní kanceláři. 

 

 

Dozor starší 18 let u jednotlivých družstev zodpovídá za zajištění osobních věcí členů. 

 

Trutnov 8. 9. 2022 

 

Mgr. Zdeněk Plecháč    Mgr. Oskar Šretr 

         sportovní ředitel soutěže                          hlavní rozhodčí  

 

 

              Jiří Skuček 

                                         předseda OR AŠSK ČR Trutnov p. s. 

https://soutezekhk.cz.-/

