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A/ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ
1. Pořadatel Český olympijský výbor

2. Adresa organizátora a kanceláře RF Český olympijský výbor

Benešovská 6, 101 00 Praha 10

mobil: +420 720 402 199 

e-mail: viceboj@olympic.cz

3. Termín závodu 5.–6. 9. 2019 (čtvrtek – pátek)

Příjezd účastníků: středa 4. 9. 2019

Odjezd účastníků: pátek 6. 9. 2019

4. Místo konání Stadion VUT, Technická 3013/14, Brno

5. Kategorie žáci a žákyně ZŠ a víceletých gymnázií.

Startovat mohou:

V kategorii družstev žákyně a žáci narození v letech 2005–2008

V kategorii jednotlivců žákyně a žáci narození v letech 2004–2009

6. Organizační výbor Petr Marinčič – ředitel závodu

Richard Adamec – manažer projektu Sazka Olympijský víceboj

Sportovní úsek

Radek Zavřel – ředitel soutěže družstev a jednotlivců

David Novotný– technický ředitel

Ivo Krsek – vedoucí závodní kanceláře

PaedDr. Jaroslav Koukal – hlavní rozhodčí

Média

Daniela Marková

Olympionici

Šárka Kašpárková

Ubytování

Lucie Váňová, Marcela Hofmannová

7. Patroni akce Robert Změlík, Roman Šebrle, Šárka Kašpárková

8. Účastníci Účastníky se rozumí závodníci a jejich vedoucí (učitelé).

a) Družstva: podle klíče zveřejněného v propozicích pro krajská kola a dalších 8 družstev 
podle bodů, dosažených v krajských kolech do celkového počtu 40. Družstvo musí být 
sestaveno ze 4 žákyň a 4 žáků jedné školy narozených v kterémkoliv z ročníků 2005–2008.

b) Jednotlivci: závodníci, kteří se kvalifikovali z krajských kol, a další do celkového počtu  
24 v každém ročníku narození (2004–2009).

c) Závod učitelů: proběhne jako součást závodu dětí

Registrace učitelů na RF do 16. 8. 2019 na webu www.sazkaolympijskyviceboj.cz/odznak-
vsestrannosti/republikove-finale. Pořadatel zašle vybraným zájemcům potvrzení účasti 
elektronicky do 30. 8. 2019. Počet účastníků je limitován.

d) Exhibiční závod: Během Republikového finále proběhne v disciplínách Odznaku 
všestrannosti, za účasti známých sportovců a jejich VIP hostů.

9. Doprovod Soutěžící žáky musí doprovázet dospělá osoba pověřená ředitelem školy, která nese plnou 
odpovědnost za svěřené žáky po celou dobu trvání Republikového finále. Včetně dopravy 
na místo a z místa konání akce.

Při počtu 1 až 8 žáků z jedné školy hradí pořadatel doprovod jedné dospělé osoby.

V případě 9 a více žáků z jedné školy, pořadatel hradí doprovod dvou dospělých osob
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10. Podmínka účasti Řádně potvrzená přihláška a soupiska v adminu do pátku 19. 7. 2019. 
Nedodržení termínu se rovná vyřazení ze závodu.

Drobné opravy se přijímají tamtéž do 2. 9. 2019. Prosíme o přesné vyplnění všech údajů.

11. Účastnický poplatek Všechna postupující družstva a jednotlivci včetně doprovodu účastnický poplatek neplatí.

Účastníci závodu učitelů platí účastnický poplatek a dopravu pouze v případě, že nepatří 
mezi odpovědný doprovod soutěžících žáků z jednotlivých škol. Účastnický poplatek je 
1 200 Kč v případě účasti od 4. 9. 2019 do 6. 9. 2019. Poplatek zahrnuje: stravu, ubytování 
a účastnické tričko.

Každá další osoba, která je nad rámec povoleného doprovodu platí poplatek ve výši 
1200 Kč (zahrnuje ubytování a stravu).

12. Prezence Středa 4. 9. 2019, 11 – 15 hodin

Vysokoškolské koleje VUT

– menza, Purkyňova 2736/93, 612 00 Brno – Královo Pole – pro ubytované na koleji Purkyňova

– menza VUT Palackého, Kolejní 2, Brno – pro ubytované na koleji Palackého

Povinná dokumentace:

– originál soupisky družstev nebo jednotlivců s potvrzením ředitelství školy

– občanský průkaz vedoucího družstva

– všichni závodníci budou mít s sebou kartu pojištěnce!!!

13. Finanční zabezpečení Všem účastníkům, viz bod 8, je zajištěno a hrazeno:

– ubytování a stravování po dobu trvání RF Odznaku všestrannosti

České dráhy jsou oficiálním dopravcem Republikového finále. Pro všechny účastníky 
je zajištěna doprava vlakem a jízdenky obdrží nahlášené doprovodné osoby. 
Pokud zvolíte jiný druh dopravy, je nutné možnost proplacení předem konzultovat 
s pořadatelem.

– MHD se neproplácí

Hrazeno je pouze ubytování a stravování vybrané a zajištěné pořadatelem.

Učitelé nenominovaných škol, kteří se RF zúčastní jen jako závodníci, si uhradí náklady na 
dopravu + účastnický poplatek.

14. Stravování, pitný režim Stravování začíná večeří ve středu 4. 9. a končí obědovým balíčkem v pátek, 6. 9. 2019.

Bližší informace obdrží účastníci při prezenci.

Pořadatel zajistí účastníkům pitný režim po celou dobu konání soutěže (každý účastník 
si musí vzít svou lahev na pití). V areálu stadionu budou v provozu stánky s občerstvením 
k možnému dokoupení jídla, pití a dalších drobností.

Rozpis zajištěné stravy bude k dispozici na webu www.sazkaolympijskyviceboj.cz. 
V příadě, že nebude pro některé účastníky nabízená strava vyhovující, je nutné 
zajištění vlastní stravy.

15. Ubytování Vysokoškolské koleje VUT, Purkyňova 93 – Blok B02, B04 a kolej Palackého, Kolejní 2 – Blok 
A02, 612 00 Brno – Královo Pole

Pokoje je nutné opustit v pátek, 6. 9. 2019 do 9.00 hodin.

Prosíme o svlečení lůžkovin.

Dozor nad žáky zajišťuje v plném rozsahu po celou dobu vysílající škola. Vedoucí 
zodpovídají za pořádek a kázeň svých svěřenců v místě ubytování. Eventuální škody 
způsobené účastníky v místě ubytování hradí účastníci nebo vysílající škola.

16. Jízdné Viz odstavec 13. – Finanční zabezpečení. Detailní info o dopravě naleznete na webu: 
www.sazkaolympijskyviceboj.cz

17. Upozornění I a) Nedodrží-li kterékoliv družstvo/jednotlivec podmínky účasti s úmyslem získat 
neoprávněnou výhodu, může být rozhodnutím pořadatele ze soutěže vyloučeno.  
Takto vyloučení uhradí pořadateli vzniklé náklady na jejich účast.

b) Pokud se družstvo nominované na RF nedostaví bez písemné, prokazatelné omluvy 
zaslané nejpozději 2. 9. 2019 (e-mailem na viceboj@olympic.cz), je povinno uhradit 
pořadateli náklady spojené s přípravou jeho startu.

c) Za zdravotní způsobilost odpovídá vedoucí družstva nebo odpovědný doprovod jednotlivce.
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TECHNICKÁ USTANOVENÍ
18. Materiální zajištění Závodníci startují v jednotných dresech dodaných pořadatelem.

Povolená délka hřebů u treter je maximálně 9 mm. Tretry se smí použít pouze pro disciplíny: 
pro běhy na 60 m, 1 000 m, skok do dálky, trojskok a hod míčkem. Závodníci mohou použít 
vlastní švihadlo.

19. Technická porada Středa 4. 9. 2019 od 18.30 hod

Místo bude vedoucím sděleno při prezenci

Účast vedoucích družstev a jednotlivců je povinná!!!

Během technické porady je zajištěn program pro závodníky (nácvik slavnostního nástupu 
na atlet. stadionu VUT Brno)

20. Rozhodčí Rozhodčí a zapisovatele k jednotlivým disciplinám zajišťuje pořadatel.

21. Soutěžní komise Mgr. Petr Marinčič, Mgr. Radek Zavřel, PaedDr. Jaroslav Koukal, Mgr. Štěpán Janáček

22. Protesty Je možné podat písemně do 30 minut po zveřejnění výsledků disciplíny (viz bod 28) 
hlavnímu rozhodčímu s vkladem 300 Kč, který v případě zamítnutí protestu propadá 
pořadateli. Formuláře na podání protestu budou v průběhu závodu na infostánku.

Protesty řeší soutěžní komise.

23. Pravidla Soutěží se podle platných pravidel Odznaku všestrannosti viz 
www.sazkaolympijskyviceboj.cz/odznak-vsestrannosti/discipliny 
a podle těchto propozic.

24. Disciplíny 1. den: 60 m, skok do dálky, hod 2 kg medicinbalem,

shyby, přeskoky švihadla

2. den: trojskok snožmo z místa, kliky, leh–sedy, hod 150 g míčkem

běh na 1 000 m nebo dribling s basketbalovým míčem mezi

2 metami nebo plavání.

Každý závodník soutěží jen v deseti disciplínách. Závěrečná disciplína druhého dne je 
volitelná (plavání, běh na 1 000 m nebo dribling).

25. Hodnocení výkonů Výkony se bodují podle Bodovacích tabulek pro Odznak Všestrannosti.

Do výsledku družstva se započítávají celkové bodové zisky nejlepších

tří dívek a nejlepších tří chlapců daného družstva. Při stejném bodovém součtu dvou 
nebo více družstev získává lepší umístění družstvo, které má vyšší součet bodů třetí dívky 
a třetího chlapce.

Výkony jednotlivců budou vyhodnoceny v každém ročníku narození, zvlášť děvčata 
a chlapci. Pořadí jednotlivců bude společné pro závodníky z kategorie družstev 
i jednotlivců.

Při stejném bodovém součtu dvou nebo více jednotlivců získává lepší umístění ten, který 
dosáhl lepšího výsledku ve více disciplínách. Pokud nerozhodný stav trvá, rozhodující je 
nejvyšší dosažená bodová hodnota v kterékoliv disciplíně.

26. Ceny První tři družstva obdrží plakety, diplomy a medaile. První tři jednotlivci v každém ročníku 
(zvlášť dívky a chlapci) obdrží diplom a medaili. Všechna družstva obdrží diplomy za celkové 
umístění na Republikovém finále Odznaku všestrannosti 2019.

27. Pojištění účastníků RF Pořadatel doporučuje rodičům a učitelům, aby svým závodníkům uzavřeli individuální 
úrazové pojištění.

Každý účastník je povinen mít s sebou průkaz zdravotního pojištění.
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28. Výsledky Výsledky jednotlivých disciplín a průběžné pořadí ve víceboji budou vyvěšovány na místě, 
které bude oznámeno na technické poradě.

Průběžné výsledky budou v průběhu závodu dostupné na adrese: http://rf.ovov.cz/

Ofi ciální výsledky RF budou umístěny na
www.sazkaolympijskyviceboj.cz/odznak-vsestrannosti/republikove-fi nale

nejpozději v pondělí, 9. 9. 2019.

29. Upozornění Povinností všech účastníků je zúčastnit se zahajovacího i závěrečného ceremoniálu. 
Ti, kdož nedodrží některou z těchto povinností, budou hodnoceni mimo soutěž.

30. Rámcový časový program STŘEDA 4. 9. 2019
11:00 – 15:00 prezence, ubytování účastníků

17:00 – 18:20 večeře
– Menza VUT, Purkyňova 2736/93, Brno – Královo Pole

– Menza VUT Palackého, Kolejní 2

18:30 – 19:30 technická porada

ČTVRTEK 5. 9. 2019
09:00 slavnostní zahájení RF – nástup družstev

10:20 zahájení soutěží v disciplínách 1. dne

17:30 konec závodu 1. dne

Po skončení Exhibice osobností

PÁTEK 6. 9. 2019
9:00 zahájení 2. dne RF

16:00 předpokládaný konec RF Odznaku všestrannosti

Slavnostní vyhlášení vítězů

Odjezd účastníků

DETAILNÍ HARMONOGRAM a ostatní informace na Republikové fi nále 2019
BUDOU DISTRIBUOVÁNY POSTUPNĚ A NA TECHNICKÉ PORADĚ DEN PŘED ZÁVODEM.

Pořadatel si vyhrazuje právo na změnu časového programu.
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