
 
 

 

 

 

 

 

 

 



Asociace školních sportovních klubů  

 

Propozice okresního přeboru ZŠ, SŠ a SOU  

v přespolním běhu 

 
Pořadatel: ŠSK při ZŠ Chotěboř, Smetanova a OR AŠSK v Havlíčkově Brodě 

 

Datum konání: středa – 3. října 2018 

 

Prezentace:  8:00 – 8:30 v místě konání závodu 

 

Místo konání:  areál sjezdového lyžování a motokrosu Svatá Anna Chotěboř (pozor změna proti  

   minulým rokům) 

 

Kategorie:  III. kategorie – mladší žákyně (2005 – 2007) – 1 okruh 

III. kategorie – mladší žáci (2005 – 2007) - 2 okruhy  

   IV. kategorie – starší žákyně (2002 - 2005) – 1 okruh 

   IV. kategorie – starší žáci (2002 - 2005) - 3 okruhy 

   V. kategorie – dívky (1999 - 2003) – 3 okruhy 

   V. kategorie – chlapci (1999 - 2003) – 5 okruhů 

délka 1 okruhu cca 1km 

 

Složení družstva: z každé školy startuje v dané kategorii jedno čtyř až šestičlenné družstvo 

 

Pro účast družstva v soutěži je nutné splnit 4 podmínky: 

1. Družstvo je složeno z žáků jedné školy 

2. Členové družstva musí odpovídat stupněm školy 

3. Členové družstva musí odpovídat ročníkem narození vyhlašované soutěži 

4. Žák smí v daném školním roce v daném sportu startovat pouze v jedné věkové kategorii  

Všechny podmínky musí být splněny zároveň. 

 

Hodnocení: do soutěže družstev se započítávají výsledky čtyř nejlépe umístěných závodníků 

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

postupuje do krajského kola. Při rovnosti součtu bodů rozhoduje o pořadí lepší 

umístění v pořadí čtvrtého člena družstva. Nejlepší družstva ve všech kategoriích 

dostanou diplom a drobné ceny. Oceněni budou i nejlepší tři jednotlivci. 

 

Pokyny: Družstvo vede vedoucí starší 18 let pověřený vedením školy. Za zdravotní stav 

závodníků odpovídá vysílající škola. Dozor nad žáky zajišťuje v plném rozsahu a po 

celou dobu soutěže vysílající škola.  

 

Přihlášky: do čtvrtka 27. září 2018 stačí pouze nahlásit družstva (potvrzená jmenná soupiska 

stačí až na závodech) 

e-mail: vobornikova.eva7@gmail.com 

tel.: Eva Voborníková - 721 644 380 

 

V průběhu akce budou pořizovány zpravodajské fotografie sloužící k informování veřejnosti o proběhlém 

závodě v souladu s § 89 zákona č. 89/2012 sb., Občanského zákoníku. Dále zde mohou být pořizovány 

fotografie k osobní potřebě závodníků (jako vzpomínka na závody). V případě, že nesouhlasíte s 

fotografováním, oznamte to prosím fotografovi. 

 

 

  ředitel závodu 

   Mgr. Eva Voborníková 
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