PROPOZICE KRAJSKÉHO KOLA
ODZNAKU VŠESTRANNOSTI 2022
Pod patronací Českého olympijského výboru
1

Pořadatel

Český olympijský výbor

2

Organizátor a kontaktní osoba

Petr Vašíček - Zš Zborovská

3

Termín

čtvrtek 5.5. 2022

4

Místo konání

Atletický stadion Mír, Tábor
Družstva: 4 dívky a 4 chlapci stejné školy, narození v letech 2008, 2009, 2010, 2011
Jednotlivci: ročníky narození 2007 (CH15, D15), 2008 (CH14, D14), 2009 (CH13, D13), 2010 (CH12, D12), 2011 (CH11, D11)
a 2012 (CH10, D10)

5

Účastníci

Učitelé: Závod učitelů ano
Omezení startu:
• Na krajském kole mohou startovat jen družstva, která se kvalifikovala přímo při okresním kole v daném kraji nebo ta, která byla
vybrána na základě dosaženého počtu bodů při okresním kole
• Jednotlivci se mohou zúčastnit pouze v případě, že se ke startu kvalifikovali v okresním kole
• Přihlášení učitelé ze soupisky školy (pokud na KK proběhne závod učitelů)
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Přihlášky

Přihlášení v adminu dané školy nebo klubu, nejpozději do 24 hodin před akcí. Pokud není Vaše škola registrována v projektu, tak
ji můžete zaregistrovat na https://www.sazkaolympijskyviceboj.cz/odznak-vsestrannosti/okresni-a-krajska-kola. Originál
SOUPISKY DRUŽSTEV a JEDNOTLIVCŮ potvrzený ředitelstvím příslušné školy předá vedoucí družstva (vedoucí jednotlivců)
organizátorovi při prezenci.
Upozornění: V kategorii ,,Jednotlivci“ budou umožněny jen škrty, nikoli změny ve jménech.
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Disciplíny

Šestiboj, stejný pro všechny kraje:
Sprint 60m, dálka, shyby, leh-sedy, míček, běh na 1000 m nebo dribling nebo plavání
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Bodování

9

Pravidla

dribling / 1 000 m

Podle bodovacích tabulek Odznaku všestrannosti.
Aktuální verzi neleznete po přihlášení školy na www.sazkaolympijskyviceboj.cz ve Vašem adminu.
Pravidla disciplín naleznete na http://www.sazkaolympijskyviceboj.cz/odznak-vsestrannosti/discipliny
Pravidla soutěže škol naleznete na http://www.sazkaolympijskyviceboj.cz/odznak-vsestrannosti/postupova-soutez-skol
Každý závodník se může zůčastnit pouze jednoho krajského kola

10

Prezence

Atletický stadion Mír, Tábor 8:00 - 8:15

11

Startovné

Družstva ani jednotlivci startovné neplatí.
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Rozhodčí a zdravotník

Zajistí organizátor, v případě potřeby bude k rozhodování využit i doprovod družstev.

13

Ceny

Družstva na 1.–3. místě obdrží pohár, medaile a diplom. Jednotlivci na 1.–3. místě obdrží medaili a diplom. Každé družstvo,
které dokončí soutěž, obdrží diplom s umístěním. Do konečného pořadí jednotlivců v ročnících narození 2008–2011 se
započítávají i účastníci ze soutěže družstev.
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Pojištění

15

Upozornění

16

Postup
na Republikové finále

Účastníci nejsou pojištěni proti úrazům ani krádežím a ztrátám.
Každý účastník je povinen mít s sebou průkaz zdravotního pojištění.
Povinností všech družstev je zúčastnit se zahajovacího i závěrečného ceremoniálu.
Družstva: Postupují 1. a 2. družstvo z krajského kola a dále nejlepší družstva podle získaných bodů v krajském kole do celkového počtu 38 družstev. Z krajských kol, na kterých nebude možné uskutečnit celý rozsah šestiboje (např. kvůli nepřízni
počasí), postupují pouze družstva na 1. a 2. místě.
Jednotlivci: Postupují 1. dívka a 1. chlapec ze 16 krajských kol v ročnících 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 a dále nejlepší do
celkového počtu 24 podle dosaženého výsledku v každé kategorii na základě učitelem odeslaného výsledku do 17. 6. (pátek).
Dodatečná nominace: Po ukončení posledního krajského kola bude komisí vylosováno 5 družstev, které dostanou divokou kartu a
budou tak moci startovat na Republikovém finále v Brně. Podmínkou je účast na krajském kole Odznaku všestrannosti v letošním roce.
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Republikové finále

18

Poznámky

7.–9. 9. 2022

