PROPOZICE
XIV. OLYMPIÁDY DĚTÍ A MLÁDEŽE
PARDUBICKÉHO KRAJE
Pořadatel:

PARDUBICKÁ KRAJSKÁ ORGANIZACE ČUS ve spolupráci s PARDUBICKÝM KRAJEM,
SVITAVSKÝM DENÍKEM, REGIONÁLNÍM SDRUŽENÍM SPORTŮ SVITAVY,
městy Svitavy, Litomyšl, Polička, Moravská Třebová
ASOCIACÍ ŠKOLNÍCH SPORTOVNÍCH KLUBŮ
V rámci akce SPORTUJ S NÁMI

Pod záštitou hejtmana Pardubického kraje JUDr. Martina Netolického Ph.D.
Termín:

září 2015 – květen 2016 (dle propozic jednotlivých sportů)

Čestné předsednictvo:

Mgr. David ŠIMEK – starosta města Svitavy
Radomil KAŠPAR - starosta města Litomyšl
JUDr. Miloš IZÁK - starosta města Moravská Třebová
Jaroslav MARTINŮ - starosta města Polička

Organizační výbor:

Předseda
Ředitel soutěží
Organizační pracovník
Zástupce AŠSK
Předseda STK
Hospodářská komise
Tisková komise
STK CORNY
STK atletického čtyřboje
STK fotbalu
STK minifotbal
STK basketbalu
STK florbal
STK hokejbal SŠ
STK hokejbal ZŠ
STK plavání
STK přespolního běhu
STK stolního tenisu
STK volejbalu

Kontaktní adresa:

Regionální sdružení sportů Svitavy, Kapitána Nálepky 39, 568 02 Svitavy
e-mail: rss.sy@seznam.cz
e-mail: kadlec.antonin@seznam.cz
mobil: 603761373

Bc. Antonín KADLEC
Mgr. Libor PODHORNÝ
René HNÁT
Mgr. Horymír KODEŠ
Jarmil TRUHLÁŘ
Petra BĚŤÁKOVÁ
Radek Halva
Mgr. Vladimír NOVOTNÝ
Ing. Josef MAREK
Mgr. Libor PODHORNÝ
Ing. Roman KYSILKO
Ing. Pavel ŠPAČEK
René HNÁT
Zdeněk BENEŠ
Zdeněk BENEŠ
Jitka KMOŠKOVÁ
Ing. Lukáš KVAPIL
Mgr. Karel ŠTARMAN
Mgr. Marcela SEZEMSKÁ

Pardubická krajská organizace ČUS, K Vinici 1901, 530 02 Pardubice
e-mail: pko.cus@seznam.cz
e-mail: jarmil.truhlar@seznam.cz mobil: 721212313
Místa konání:

Atletický čtyřboj: Městský stadion Svitavy - tartan
Středoškolský pohár CORNY: Městský stadion Černá hora Litomyšl - tartan
Přespolní běh:Polička, lesopark Liboháj
Basketbal: Sportovní hala Na Střelnici, Pražská 2 Svitavy
Minifotbal: stadion SK Polička, U Liboháje 60 Polička
Florbal: Sportovní hala Na Střelnici, Pražská 2 Svitavy
Fotbal: Městský stadion Svitavy
Hokejbal: Městský stadion Svitavy
Plavání: plavecký bazén Polička
Stolní tenis: Hala TJ Jiskra Litomyšl, herna stolního tenisu
Volejbal: Sportovní hala Na Střelnici, Pražská 2 Svitavy

Startují:

vítězná družstva Okresních olympiád (dle PROPOZIC jednotlivých sportů).
Startují výhradně družstva jednotlivých škol
Okresní výběry jsou nepřípustné
V případě neúčasti vítězných družstev postupuje další družstvo z příslušného Okresu.
Startovat mohou pouze žáci a studenti řádného denního studia.

Soupisky:

pro jednotlivá družstva, potvrzené ředitelem školy odevzdají vedoucí družstev při prezenci jednotlivých soutěží.

Přihlášky:

obdrží postupující družstva při ukončení jednotlivých soutěží v rámci OKRESNÍCH OLYMPIÁD.(součást propozic na
XIV. KO)
Řádně vyplněné přihlášky, potvrzené ředitelstvím příslušné školy, zašlou na adresu a v termínu uvedeným
v propozicích jednotlivých sportů.
Nutno používat pouze oficiální přihlášky a soupisky.

Úrazové pojištění:

účastníci této olympiády jsou pojištěni (uzavřena smlouva mezi ČOV a Pojišťovnou VZP, a.s.)
Každý účastník olympiády je povinen mít při soutěži průkaz pojištěnce příslušné zdravotní pojišťovny, u které je
pojištěn.

Úhrada:

zúčastněné školy hradí svým účastníkům případné náklady na občerstvení.
Náklady na uspořádání jednotlivých sportů hradí:
PARDUBICKÝ KRAJ, PKO ČUS a AŠSK

Ceny:

první tři družstva získávají diplomy a medaile

Bodování regionů:
Za umístění v jednotlivých sportech 10, 7, 5, 3 body
V případě stejného počtu bodů rozhoduje o umístění větší počet prvních mís, druhých, třetích, čtvrtých míst.
Ve Středoškolském poháru CORNY je bodování 12, 9, 7, 5, 4, 3, 2, 1
Vítězný okres získává pohár Pardubické krajské organizace ČUS
Vítězná ZŠ a SŠ Putovní pohár Hejtmana Pardubického kraje
Slavnostní zakončení XIV. KRAJSKÉ OLYMPIÁDY v Moravské Třebové - září 2016
(datum bude určeno dodatečně)
Bc. Antonín KADLEC
předseda organizačního výboru
Mgr. Horymír KODEŠ
zástupce AŠSK

Jarmil TRUHLÁŘ
předseda STK

TERMÍNOVÁ LISTINA XIV. KRAJSKÉ OLYMPIÁDY MLÁDEŽE
Září 2015

24. 9. 2015

atletika CORNY POHÁR

SŠ chlapci, dívky

soutěž B

Říjen 2015

8. 10. 2015
8. 10. 2015

přespolní běh
přespolní běh

SŠ chlapci, dívky
ZŠ chlapci, dívky

soutěž B
soutěž B

Listopad 2015

3. 11. 2015
3. 11. 2015

stolní tenis
stolní tenis

ZŠ chlapci, dívky
SŠ chlapci, dívky

soutěž B
soutěž B

Prosinec 2015

8. 12. 2015
8. 12. 2015

plavání
plavání

ZŠ chlapci, dívky
SŠ chlapci, dívky

soutěž B
soutěž C

Leden 2016

14. 1. 2016
20. 1. 2016
21. 1. 2016
28. 1. 2016

florbal
volejbal
florbal
basketbal

SŠ chlapci, dívky
SŠ chlapci, dívky
ZŠ chlapci, dívky
SŠ chlapci, dívky

soutěž C
soutěž B
soutěž B-P
soutěž B

Březen 2016

23. 3. 2016

basketbal ZŠ

chlapci, dívky

soutěž C

Duben 2016

19. 4. 2016
21. 4. 2016
26. 4. 2016

Pohár Josefa Masopusta
volejbal
minifotbal

SŠ chlapci
ZŠ chlapci, dívky
ZŠ chlapci

soutěž C-P
soutěž B
soutěž B

Květen 2016

10. 5. 2016
11. 5. 2016
12. 5. 2016
24. 5. 2016

hokejbal
hokejbal
hokejbal
atletický čtyřboj

SŠ
ZŠ 6. -7. tř. + 8. - 9. tř.
ZŠ 1. - 3. tř. + 4. - 5. tř.
ZŠ chlapci, dívky

soutěž C
soutěž C
soutěž C
soutěž B

Poznámka: soutěž B, C = dělení sportovních soutěží dle AŠSK.

Adresář zodpovědných pracovníků za jednotlivé regiony ČUS :

Chrudim:

Václav Štěňha, Sokolská 611, 538 03 Heřmanův Městec
e-mail: mirecka03@email.cz mobil: 737 907 766

Ústí n. Orlicí:

Miroslav Knap, Orlické sportovní sdružení 562 01 Ústí n. O., Zborovská 213
e-mail: mirekuo17@seznam.cz (tm): 723 532 605

Svitavy:

Martin Šorf, Družstevní 298, 571 01 Litomyšl
e-mail:martin.sorf@seznam.cz mobil: 602 335 513

Pardubice:

Jarmil Truhlář, Prodloužená 267, 530 09 Pardubice
e-mail: jarmil.truhlar@seznam.cz mobil: 721 212 313
Na tuto adresu zasílejte kopii přihlášek do soutěže a výsledky
jednotlivých sportů, ihned po jejich zpracování.

Adresář zodpovědných pracovníků za jednotlivé regiony AŠSK:

Chrudim:

Ota Dušek, Husova 792, 537 01 Chrudim
e-mail: oto.dusek@seznam.cz
mobil: 602 748 319
Věra Pilařová, Palackého 418, DDM Chrudim
e-mail: v.pilarova@centrum.cz
mobil: 776 773 881

Ústí n. Orlicí:

Jana Kaplová, Královéhradecká 937, 562 01 Ústí nad Orlicí
e-mail: kaplova.jana@zsbcuo.cz
mobil: 606 461 475

Svitavy:

Horymír Kodeš, Gymnázium, Svitavská 310/16, 571 01 Moravská Třebová
e-mail: h.kodes@gmt.cz
mobil: 737 855 921

Pardubice:

Karel Žemlička, K hřišti 365, 533 03 Pardubice
e-mail: zemlicka.karel@seznam.cz mobil: 606 285 909

Výsledky budou zveřejňovány na: www.pks-cstv.cz. a http://krpar.xf.cz/

A T L E T I K A středních škol
CORNY – STŘEDOŠKOLSKÝ POHÁR
Pořadatel

Regionální sdružení sportů Svitavy ve spolupráci s Krajským atletickým
svazem a atletickým oddílem TJ Litomyšl

Termín:

24. září 2015 - čtvrtek

Místo:

Městský stadion Černá Hora Litomyšl - tartan

Řídící soutěže:

Mgr. Vladimír NOVOTNÝ mobil: 723 676 170

Přihlášky:

Prezence:

včetně vyhodnocovací karty STŘEDOŠKOLSKÉHO POHÁRU
do 18. září 2015 na adresu: Mgr. Vladimír Novotný
e-mail: novotny.litom@seznam.cz
v den závodů do 9,00 hod.

Zahájení

v 10,00 hod.

Startují:

prvá dvě družstva jednotlivých kategorií z Okresních olympiád

Kategorie:

V. kategorie studenti a studentky SŠ narození v létech 1996 - 2000

Disciplíny:

Dívky:

Počet
startujících:
Omezení
startů:

Hodnocení:

60m, 200m, 800m, výška, dálka, koule 3 kg,
štafeta 100m – 200m – 300m – 400m
Chlapci: 100m, 400m, 1.500m, výška, dálka, koule 5 kg,
štafeta 100m – 200m – 300m – 400m
Ve skoku do dálky a vrhu koulí mají všichni účastníci čtyři pokusy.
Ve skoku vysokém se laťka zvyšuje po celou dobu soutěže o 4 cm.
V jednom družstvu maximálně 12 závodníků.
Každé družstvo musí být sestaveno ze žáků stejné školy.
jednotlivci – 2 disciplíny a štafeta (není možná kombinace 400m,
1.500m a 400m ve štafetě)
družstva – nejvíce 3 závodníci v jedné disciplíně a nejvíce dvě štafety
Podle bodovacích tabulek pro mládež, vydaných v roce 1996.
Střední tratě (800m dívek a 1.500m chlapců)se bodují podle tabulek pro
vícebojaře, štafeta 1-2-3-4 podle běhu na 1.000m (dívky i chlapci)
Do bodového součtu družstva se počítají ve všech kolech nejvíce dva nejlepší
v každé disciplíně a 1 štafeta. Při rovnosti bodů dvou nebo více družstev se
pořadí určuje dle pravidel pro víceboje (č. 200, odst. 11).
Pro pořadatele krajských kol je nutno k bodování použít program:
ATLETIKA-Středoškolský pohár.

ATLETIKA – PŘESPOLNI BĚH středních a základních škol

Běháme s BK TOR – Doběhni do Republikového finále
a získej poukaz pro svoji třídu na výlet zdarma.
Pořadatel:

RSS Svitavy ve spolupráci s TJ Atletika Polička

Termín:

8. října 2015 - čtvrtek

Místo:

Polička, lesopark Liboháj, u fotbalového stadionu směr Jimramov

Prezence:

do 9,00 hod.

Řídící soutěže:

Ing. Lukáš Kvapil

Přihlášky

do 2. 10. 2015 na adresu:
e-mail: atletika.policka@seznam.cz

Prezence

do 9,00 hod.

Zahájení

v 9,30 hod.

Startují

Vítězné školy z okresních olympiád PARDUBICKÉHO KRAJE.
V dané kategorii jedno maximálně šestičlenné družstvo

Kategorie

V. kategorie studenti a studentky SŠ narození v létech 1996 - 2000
III. kategorie ZŠ chlapci, dívky (nar. 2004, 2003, 2002) a studenti gymnázií příslušných ročníků narození
IV. kategorie ZŠ chlapci, dívky (nar. 2002, 2001,2000, 1999) a studenti gymnázií příslušných ročníků narození

Disciplíny

V. kategorie – chlapci 5 km, dívky 3km
IV. kategorie – chlapci 3km, dívky 1.5km
III. kategorie - chlapci 2km, dívky 1,5km

Hodnocení

Do soutěže družstev se započítávají výsledky čtyř nejlépe umístěných
závodníků družstva. Pořadí čtyř nejlépe umístěných závodníků se sčítají.
Družstvo s nejnižším součtem se stává vítězem v dané kategorii.
V případě rovnosti součtu umístění dvou a více družstev rozhoduje
o pořadí lepší umístění v pořadí čtvrtého člena družstva.

Časový pořad

slavnostní zahájení v 9,30 hod.
start ZŠ III. kategorie chlapci v 9,45 hod. a další kategorie po doběhnutí předcházející
ZŠ III. kategorie dívky, ZŠ IV. kategorie chlapci, ZŠ IV. kategorie dívky,
SŠ V. kategorie chlapci, SŠ V. kategorie dívky
Vyhlášení výsledků po doběhnutí poslední kategorie kolem 12,30 hod.

mobil 723076096

ATLETICKÝ ČTYŘBOJ základních škol
V rámci akce Sportovní ligy ZŠ a Pohár ministra školství 2015-2016
Pořadatel:

RSS Svitavy ve spolupráci s atletickým oddílem TJ Svitavy

Termín:

24. května 2016 - úterý

Místo:

Městský stadion Svitavy - tartan

Řídící soutěže:

Ing. Josef MAREK

Přihlášky:

do 18. 5. 2016 na adresu: Ing. Josef Marek
e-mail : marek.josef@email.cz

Kategorie:

IV. kategorie ZŠ chlapci a dívky (ročník narození 2002, 2001, 2000, 1999)
a studenti gymnázií příslušných ročníků narození

Prezence:

do 9,00 hod.

Zahájení:

v 10,00 hod.

Startují:

v jednom družstvu je nejvíce 5 závodníků a 1 vedoucí. Do výsledku družstva
se počítají bodové zisky nejlepších čtyř závodníků.

Disciplíny:

sprint
60m chlapci, děvčata ZŠ
vytrvalost 1000m chlapci ZŠ
800m děvčata ZŠ
skok – polovina družstva skok daleký, polovina skok vysoký (3 + 2)
nebo (2 + 3) chlapci, děvčata
hod (vrh) ZŠ – polovina družstva hod míčkem,
polovina vrh koulí děvčata 3kg, chlapci 4kg

Pravidla:

Ve skoku dalekém a vrhačských disciplinách má každý závodník 3 pokusy.
Ve skoku vysokém mají závodníci pouze 9 (devět) pokusů.
Skáče se podle atletických pravidel a po devátém absolvovaném pokusu
závodník končí soutěž, ať byl jeho pokus zdařený, nebo nezdařený.

Bodování:

Výkony se bodují podle platných tabulek pro mládež z roku 2003,
včetně platného vydání z roku 1996 a 1992.
Při stejném bodovém součtu získává lepší umístění družstvo,
jehož poslední započítávaný závodník dosáhl vyššího počtu bodů.

mobil: 602 946 655

Vyžadované doklady:

soupiska družstva potvrzená ředitelem školy,
výpis disciplin (koule/míček,skok vysoký/daleký)

B A S K E T B A L středních a základních škol

V rámci akce Sportovní ligy ZŠ o Pohár ministra školství 2015-2016.
Pořadatel:

RSS Svitavy ve spolupráci s basketbalovým oddílem TJ Svitavy

Termín:

SŠ - 28. ledna 2016 - čtvrtek chlapci a dívky
ZŠ - 23. března 2016 - středa chlapci a dívky

Místo:

Sportovní hala Na Střelnici. Pražská 2 Svitavy

Řídící soutěže:

Ing. Pavel ŠPAČEK

Přihlášky:

SŠ do 25. ledna 2016
ZŠ do 18. března 2016
na adresu: Ing. Pavel Špaček
e-mail: spacek@nemsy.cz
V přihlášce uveďte přesný název školy a e- mail a číslo mobilu
na vedoucího družstva z důvodů zaslání rozlosování elektronickou poštou.

Kategorie:

IV. kategorie žáci a žákyně ZŠ (ročník 2002, 2001, 2000,1999) a studenti gymnázií příslušných ročníků narození
V. kategorie studenti a studentky SŠ, účastnící denního studia (narození 1996 – 2000)

Startují:

vítězná družstva jednotlivých kategorií Okresních olympiád

Předpis:

hraje se podle platných Pravidel basketbalu, Soutěžního řádu a znění tohoto rozpisu.
Maximální počet hráčů 12 + 2 vedoucí
Každé družstvo musí mít 2 sady dresů různé barvy s čísly 4 – 15 a 2 míče na rozcvičení

Systém:

každý s každým jednokolově

Hrací doba:

4 x 8 minut hrubého času (oddechové časy se připočítávají) – SŠ, ZŠ
přestávky mezi čtvrtinami 1 minuta – v poločase 3 minuty
Při nerozhodném stavu se prodlužuje 2x 3 minuty hrubého času.
v případě rovnosti bodů, rozhoduje o pořadí:
1. vzájemné utkání
2. rozdíl skóre
3. poměr skóre

Hodnocení:

Časový pořad:

mobil: 603 848 711

prezence do 8,45 hod. v uvedený den
slavnostní zahájení v 8,50 hod.

zahájení soutěže v 9,00 hod.
vyhlášení vítězů v 15,00 hod.
Upozornění

vedoucí družstev zodpovídají za chování a pořádek v šatnách,
čistotu sportovní sálové obuvi a bezpečnost svěřených žáků

F L O R B A L středních a základních škol
V rámci akce Sportovní ligy ZŠ o Pohár ministra školství 2015-2016
Pořadatel

RSS Svitavy ve spolupráci s florbalovým oddílem TJ Svitavy

Termín

ZŠ – 14. ledna 2016 - čtvrtek
SŠ – 21. ledna 2016 - čtvrtek

Místo

Sportovní hala Na Střelnici, Pražská 2, Svitavy

Řídící soutěže

René HNÁT

Přihlášky

do 7. ledna 2016
na adresu: René Hnát - hnat@svitavy.cz
V přihlášce uveďte přesný název školy a e-mail a číslo mobilu
na vedoucího družstva z důvodů zaslání rozlosování elektronickou poštou

Kategorie

IV. kategorie žáci a žákyně ZŠ (ročník narození 2002, 2001, 2000, 1999)
a studenti a studentky gymnázií příslušných ročníků narození
V. kategorie studenti a studentky SŠ (ročník narození 1996 – 2000)

Startují

vítězná družstva Okresních olympiád

Předpis

hraje se podle platných pravidel IFF (5+1), s následujícími výjimkami:
družstvo tvoří maximálně 15 hráčů
hrací čas určuje pořadatel
utkání řídí rozhodčí určení pořadatelem

Systém

každý s každým 2 x 13 min. hrubého času
poslední minuta obou poločasů běží čistý čas
2 min. přestávka

Hodnocení

1. body (výhra 3 body, nerozhodně 1 bod)
2. vzájemné utkání
3. skóre ze vzájemných utkání
4. skóre ze všech utkání
5. více vstřelených branek ze všech utkání
6. série trestných střílení po třech

Časový pořad

prezence do 8,45 hod.
slavnostní zahájení 8,50 hod.
zahájení soutěže v 9,00 hod.

mobil: 731412013 e-mail: hnat@svitavy.cz

vyhlášení vítězů v 15,00 hod.
Upozornění

vedoucí družstev zodpovídají za chování, pořádek v šatnách, čistotu
sportovní sálové obuvi a bezpečnost svěřených žáků
Každé družstvo musí mít jednotné dresy s čísly, hráči florbalové hole s certifikací IFF!!!!
Pravidla: http://www.cfbu.cz/redakcni_system/static_html/soutěže/Pravidla_CZ_2010.pdf

F O T B A L SŠ – Pohár Josefa Masopusta
Pořadatel:

RSS Svitavy ve spolupráci s fotbalovým oddílem TJ Svitavy

Termín:

19. dubna 2016 - úterý

Místo:

Městský stadion Svitavy

Řídící soutěže:

Mgr. Libor PODHORNÝ

Přihlášky:

do 12. dubna 2016
na adresu: Mgr. Libor Podhorný email: l.podhorny@orcz.cz

Kategorie:

V. kategorie chlapci SŠ, účastníci denního studia narození v létech 1996 - 2000

Startují:

vítězná družstva Okresních olympiád

Předpis:

Hraje se podle pravidel a soutěžního řádu fotbalu, dle dohody
všech vedoucích družstev lze střídat větší počet hráčů, než uvádějí pravidla.
Maximální počet hráčů je 16.
Každé družstvo 2 sady různobarevných dresů s čísly.
Vlastní míče na rozcvičení.
Hrací míče dodá pořadatel.

Rozhodčí:

zajistí pořadatel

Systém:

vylučovací – 1/4 a 2/3 (2 x 30 minut)
poražení o 3 . - 4. místo (2 x 30 minut)
vítězové o 1. - 2. místo (2 x 30 minut)

O pořadí rozhoduje:

při nerozhodném výsledku v normálním čase 5 pokutových kopů,
další pokutové kopy až do rozhodnutí

Časový pořad:

8,45 hod. prezence a losování
8,50 hod. slavnostní zahájení
9,00 hod. utkání 1 – 4
10,30 hod. utkání 2 – 3
12,30 hod. poražení o 3. – 4. místo
13,40 hod. vítězové o 1. – 2. místo
15,00 hod. vyhlášení vítězů

mobil: 603 891 316

Upozornění:

vedoucí družstev zodpovídají za chování a bezpečnost svých studentů
po celou dobu soutěže.

H O K E J B A L středních škol
v rámci akce HOKEJBAL PROTI DROGÁM
Pořadatel:

RSS Svitavy ve spolupráci s hokejbalový oddíl TJ Svitavy

Termín:

10. května 2016 - úterý

Místo:

Městský stadion Svitavy - umělý povrch
Nutná sálová obuv!!!!!!

Řídící soutěže:

Zdeněk BENEŠ

Přihlášky:

do 5. května 2016
na adresu: Zdeněk Beneš email: hokejbal.sy@seznam.cz
V přihlášce uveďte přesný název školy a e-mail a číslo mobilu
na vedoucího družstva z důvodů zaslání rozlosování elektronickou poštou.

Kategorie:

V. kategorie SŠ chlapci (ročník narození 1996 – 2000)

Startují:

vítězná družstva Okresních olympiád

Předpis:

hraje se podle pravidel Českomoravského svazu hokejbalu
družstvo tvoří maximálně 20 hráčů, minimálně 6 hráčů
hráč, který obdrží trest do konce utkání, nesmí v následujícím utkání nastoupit
bodování 3,1,0
Povinné vybavení:
brankář musí mít klasickou hokejovou nebo hokejbalovou výzbroj
hráč musí mít ruce chráněné rukavicemi (stačí i pracovní rukavice), končetiny zcela zakryté, ne kraťasy
družstvo musí mít 2 sady jednotných dresů a hokejky

Systém:

každý s každým jednokolově

Hrací doba:

2 x 10 minut čistého času (přestávka 3 minuty)

Míčky:

dodá pořadatel

O pořadí rozhoduje:

1. počet bodů

SŠ

mobil: 721 975 482

2. vzájemné utkání (případně minitabulka vzájemných utkání)
3. skóre
4. větší počet vstřelených branek
Časový pořad:

prezence
slavnostní zahájení
zahájení utkání
vyhlášení vítězů

do 8:45 hod.
8:50 hod.
9:00 hod.
15:30 hod.

Vítězné družstvo postupuje do republikového finále.

H O K E J B A L základních škol
V rámci akce HOKEJBAL PROTI DROGÁM
Pořadatel:

RSS Svitavy ve spolupráci s hokejbalovým oddílem TJ Svitavy

Termín:

11. května 2016 – středa ZŠ 6. – 7. třídy + ZŠ 8. – 9. třídy

Místo:

Městský stadion Svitavy – umělý povrch
Nutná sálová obuv!!!!

Řídící soutěže:

Zdeněk BENEŠ

Přihlášky:

do 5. května 2016
na adresu: Zdeněk Beneš e-mail: hokejbal.sy@seznam.cz
V přihlášce uveďte přesný název školy, e-mail a číslo mobilu na vedoucího družstva
z důvodů rozeslání rozlosování elektronickou poštou.

Kategorie:

ZŠ 6. – 7. třída (ročník 2004, 2003, 2002)
ZŠ 8. – 9. třída (ročník 2002, 2001, 2000)

Startují:

vítězná družstva Okresních olympiád okresů Pardubice, Svitavy,
Ústí nad Orlicí a Chrudim

Předpis:

hraje se podle pravidel Českomoravského svazu hokejbalu
družstvo tvoří maximálně 20 hráčů, minimálně 6 hráčů
hráč, který obdrží trest do konce utkání, nesmí v následujícím utkání nastoupit
bodování 3, 1, 0
Povinné vybavení:
- brankář musí mít klasickou hokejovou nebo hokejbalovou výzbroj
- hráč musí mít ruce chráněné rukavicemi (stačí i pracovní rukavice), končetiny zcela zakryté, ne kraťasy
- družstvo musí mít 2 sady jednotných dresů a hokejky

Systém :

každý s každým jednokolově

Hrací doba:

2 x 8 min. čistého času (přestávka 3 minuty)

mobil: 721 975 482

O pořadí rozhoduje:

1. počet bodů
2. vzájemné utkání (případně minitabulka vzájemných utkání)
3. skóre
4. větší počet vstřelených branek

Časový pořad:

prezence do 8,45 hod.
slavnostní zahájení 8,50 hod.
zahájení utkání 9,00 hod.
vyhlášení vítězů 15,30 hod.

Vítězná družstva z každé kategorie postupují do republikového finále.

M I N I H O K E J B A L 3+1 základních škol
V rámci akce HOKEJBAL PROTI DROGÁM
Pořadatel:

RSS Svitavy ve spolupráci s hokejbalový oddíl TJ Svitavy

Termín:

12. května 2016 – čtvrtek ZŠ 1. – 3. třídy + ZŠ 4. – 5. třídy

Místo:

Městský stadion Svitavy – umělý povrch
Nutná sálová obuv!!!!

Řídící soutěže:

Zdeněk BENEŠ mobil: 721 975 482

Přihlášky:

do 5. května 2016
na adresu: Zdeněk Beneš email: hokejbal.sy@seznam.cz

Kategorie:

ZŠ 1. – 3. třída (ročník 2004, 2005, 2006, 2007)
ZŠ 4. – 5. třída (ročník 2004, 2005, 2006)

Startují:

vítězná družstva Okresních olympiád okresů Pardubice, Svitavy,
Ústí nad Orlicí a Chrudim

Předpis:

hraje se podle pravidel Českomoravského svazu hokejbalu
družstvo tvoří minimálně 4 hráči + brankář, maximálně 15 hráčů včetně brankářů
hráč, který obdrží trest do konce utkání, nesmí v následujícím utkání nastoupit
bodování 3, 1, 0
Povinné vybavení:
- brankář musí mít klasickou hokejovou nebo hokejbalovou výzbroj
- hráč musí mít ruce chráněné rukavicemi (stačí i pracovní rukavice),
končetiny zcela zakryté, ne kraťasy
- družstvo musí mít 2 sady jednotných dresů a hokejky

Pravidla:

Na základě změny počtu hráčů při hře 3 + 1 na šířku obranné třetiny hřiště
dochází k následné specifikaci pravidel:
zrušení pravidla o postavení mimo hru, zakázaném uvolnění a plovoucí modré čáře
předpokládaný hrací čas utkání 2 x 7 minut čistého času
vhazování se provádí uprostřed třetiny na spojnici mezi oběma brankami
vždy po vstřelení branky a při každém přerušení hry po zákroku brankáře
udělení menšího trestu je nahrazeno exekucí TS
při vzájemném vyloučení hráčů není prováděna exekuce TS,
vyloučení hráči nesmí po dobu trestu zasáhnout do hry
při udělení vyššího trestu je proti družstvu provinilého hráče nařízeno
trestné střílení a automaticky udělen trest do konce utkání
délka osobního trestu se zkracuje na 4 minuty (během toho úseku
nesmí hráč zasáhnout do hry)
utkání řídí pouze jeden rozhodčí

Nutné technické úpravy:
hrací plocha je ohraničena hrazením hřiště a v oblasti
modré čáry pak umístěním bočních mantinelů bez nutnosti ukotvení
o minimální výšce 20 cm.
Na boční straně v místě modré čáry je umístěn stolek s židlí
pro časomíru, zápis a také pro každé družstvo jedna lavička
pro střídající hráče.
Systém:

každý s každým jednokolově

Hrací doba:

2 x 7 min. čistého času (přestávka 3 minuty)

O pořadí rozhoduje:

1. počet bodů
2. vzájemné utkání (případně minitabulka vzájemných utkání)
3. skóre
4. větší počet vstřelených branek

Časový pořad:

prezence do 8,45 hod.
zahájení soutěže v 9,00 hod.
vyhlášení vítězů v 15,30 hod.

Vítězná družstva z každé kategorie postupují do republikového finále.

M I N I F O T B A L základních škol
V rámci akce Sportovní ligy ZŠ o Pohár ministra školství 2015 – 2016
Pořadatel:

RSS Svitavy ve spolupráci s SK Polička

Termín:

26. dubna 2016 - úterý

Místo:

stadion SK Polička, U Liboháje 60

Řídící soutěže:

Ing. Roman KYSILKO mobil: 603 207 665

Přihlášky

do 21. dubna 2016
na e-mail adresu: Ing. Roman Kysilko e-mail: kysilko@quick.cz
V přihlášce uveďte přesný název školy, e-mail a číslo mobilu na vedoucího družstva z důvodů zaslání
rozlosování elektronickou poštou.

Kategorie

IV. kategorie ZŠ chlapci (ročník narození 1999, 2000, 2001, 2002)
a studenti gymnázií příslušných ročníků narození

Startují

vítězná družstva Okresních olympiád

Předpis

hraje se podle pravidel minifotbalu vydaných ČMFS v roce 2000 a tohoto rozpisu.
Počet hráčů 5 + 1, maximální počet náhradníků 6.

Každé družstvo 2 sady různobarevných dresů s čísly.
Vlastní míče na rozcvičení.
Systém

každý s každým jednokolově

Hrací doba

2 x 20 minut – přestávka 5 minut

O pořadí rozhoduje

1. počet bodů
2. vzájemná utkání
3. skóre
4. vstřelené branky
5. obdržené branky
6. kopou se 3 pokutové kopy

Časový pořad

prezence do 8,45 hod.
slavnostní zahájení 8,50 hod.
zahájení soutěže v 9,00 hod.
vyhlášení vítězů 14,30 hod.

P L A V Á N Í základních a středních škol
Pořadatel:

RSS Svitavy ve spolupráci s Plaveckým areálem Polička

Termín:

8. prosince 2015 - úterý

Místo:

plavecký bazén, Nádražní 775, Polička

Řídící soutěže:

Jitka KMOŠKOVÁ

Přihlášky:

do 3. prosince 2015
na adresu: Jitka Kmošková e-mail: bazen@tespolicka.cz

Kategorie:

IV. kategorie chlapci a dívky ZŠ (ročník narození 1999,2000, 2001, 2002)
a studenti gymnázií příslušných ročníků narození.
V. kategorie chlapci a dívky SŠ narození v létech 1996 – 2000

Startují:

vítězná družstva jednotlivých kategorií okresních olympiád

Účastníci:

družstvo tvoří 6 závodníků + 1 náhradník v každé kategorii

mobil: 737 867 342

Prezence:

ZŠ – 8,30 – 9,00 hod.
SŠ – 10,15 – 10,45 hod.

Disciplíny:

IV. kategorie ZŠ:
V. kategorie SŠ:

50m znak, 50m prsa, 50m v. způsob, 25m motýlek,
4x25m polohová štafeta a štafeta 6x50m v. způsob
50m znak, 50m prsa, 50m motýlek, 50m v. způsob,
4 x 50m polohová štafeta a štafeta 6 x 50m v. způsob

Pravidla:

Soutěží se podle pravidel Českého plaveckého svazu a znění tohoto rozpisu.
Každý závodník startuje pouze v jedné individuální disciplině.
Družstvo musí obsadit všechny disciplíny minimálně jedním závodníkem,
přičemž 5. a 6. závodník si musí zvolit libovolnou disciplínu. 4 závodníci
startují v polohové štafetě a všichni závodníci ve štafetě 6x50m v. způsob.
Volným způsobem se rozumí jakýkoliv plavecký styl, který však závodník
během tratě nesmí měnit.

Hodnocení:

Dosažené časy z individuálních startů se nepřevádějí dle plaveckých
tabulek na body. Rozhodující pro konečné pořadí je součet umístění
jednotlivých závodníků a štafet. První z každé discipliny (s nejlepším
časem) obdrží 1 bod, druhý dva body atd.
Body za štafety se zdvojnásobují (vítěz 2 body atd.)
Diskvalifikovaní závodníci či štafety budou zařazeny na závěr výsledkové
listiny a jejich bodové konto bude navýšeno o jeden, resp. 2 body (štafety)
oproti poslednímu kvalifikovanému závodníkovi či štafetě.
Vítězem se stává družstvo s nejnižším součtem bodů.
Při rovnosti bodů rozhoduje pořadí v polohové štafetě.

Časový pořad

ZŠ – 9.00 - 9.20
SŠ – 11,00 – 11,2

Upozornění:

rozplavání, zahájení závodu v 9.30 hodin,
vyhlášení výsledků v 10,45 hodin
rozplavání, zahájení závodu v 11.30 hodin,
vyhlášení výsledků ve 13.00 hodin

Vedoucí družstev zodpovídají za chování a bezpečnost
svěřených žáků na bazénu a v šatnách.

STOLNÍ TENIS základních a středních škol
Pořadatel:

RSS Svitavy ve spolupráci s oddílem stolního tenisu TJ Jiskra Litomyšl

Místo:

hala TJ Jiskra Litomyšl

Termín:

3. listopadu 2015 - úterý

Řídící soutěže:

Mgr. Karel Štarman

Přihlášky:

do 29. října 2015 na adresu:
Mgr. Karel Štarman e-mail: star@lit.cz

Kategorie:

IV. kategorie chlapci a dívky ZŠ (ročník narození 2002, 2001, 2000, 1999)
a studenti gymnázií příslušného ročníku narození

mobil: 603 521 692

V. kategorie chlapci a dívky SŠ (ročník narození 1996 - 2000)
Startují:

vítězná družstva každé kategorie z Okresních olympiád

Předpis:

soutěží se podle platných pravidel stolního tenisu a tohoto rozpisu.

Systém:

soutěž družstev
Chlapci: tříčlenná družstva + jeden náhradník
čtyřhra, A-X, B-Y, C-Z, B-X- A-Z, C-Y
hraje se do čtvrtého vítězného bodu
Dívky: dvoučlenná družstva + náhradnice
Pořad utkání: čtyřhra, A - X, B - Y, A - Y, B - X, hraje se do třetího vítězného bodu
Všechna utkání se hrají na tři vítězné sady, každá sada do 11-ti míčků.

Míčky:

dodá pořadatel

Časový pořad:

prezence do
slavnostní zahájení
zahájení soutěží
vyhlášení vítězů

9,00 hod.
9,15 hod.
9,30 hod.
14,30 – 15,00 hod.

Vstup do sportovní haly pouze po přezutí!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Za odložené cenné věci a peníze pořadatel neručí!!!!!

V O L E J B A L základních a středních škol
V rámci akce Sportovní liga ZŠ „O pohár ministra školství 2015 – 2016 „
Pořadatel:

RSS Svitavy ve spolupráci s volejbalovým oddílem TJ Svitavy

Termín:

SŠ
ZŠ

Místo:

Sportovní hala Na Střelnici, Pražská 2 Svitavy

20. ledna 2016 - středa
21. dubna 2016 - čtvrtek

Řídící soutěže:

Marcela SEZEMSKÁ

Přihlášky:

SŠ – do 15. ledna 2016
ZŠ – do 18. dubna 2016
na adresu: Marcela Sezemská
:

mobil: 739 400 608

e-mail: marcela.sezemska@svitavy.cz

Kategorie:

IV. kategorie chlapci a dívky ZŠ (ročník narození 2002, 2001, 2000, 1999)
a studenty gymnázií příslušných ročníků narození
V. kategorie chlapci a dívky SŠ (ročník narození 1996 – 2000)

Startují:

vítězná družstva jednotlivých kategorií Okresních olympiád

Předpis:

hraje se podle platných pravidel a soutěžního řádu volejbalu
na dva vítězné sety
každý set do 25 bodů s rozdílem nejméně 2 bodů
v případě nerozhodného stavu 1 : 1 se rozhodující set hraje do 15 bodů s rozdílem nejméně 2 bodů
družstvo tvoří max. 12 hráčů
každé družstvo musí mít jednotné dresy s čísly a vlastní míče na rozcvičení.

Systém:

každý s každým jednokolově

Hodnocení výsledků

o konečném pořadí rozhoduje:
1. počet získaných bodů
2. při stejném počtu bodů rozhoduje na kterémkoliv místě tabulky lepší poměr setů
3. je-li tento poměr stejný, rozhoduje lepší poměr míčů
4. je-li tento poměr stejný, rozhoduje vzájemné utkání

Časový pořad:

prezence od 8,15 hod. do 8,45 hod.
slavnostní zahájení v 8,50 hod.
zahájení soutěží v 9,00 hod.
vyhlášení vítězů ve 14,00 hod.

Upozornění:

Vedoucí družstev zodpovídají za chování, pořádek v šatnách a čistotu sportovní sálové obuvi.

PŘIHLÁŠKA NA SOUTĚŽ A SOUPISKA

(PREZENČNÍ LISTINA SOUTĚŽÍCÍCH A DOPROVODU)
Název soutěže
XIV. KRAJSKÁ OLYMPIÁDA MLÁDEŽE PARDUBICKÉHO KRAJE.
DRUH SPORTU:

Věková kat.

Krajské kolo
Název školy (ŠSK )

Adresa (ulice, PSČ, obec), telefon, e-mail

Vedoucí, trenér (jména)

Adresa (ulice, PSČ, obec)

Poř.
číslo

Soutěžící
(příjmení, jméno)

Datum narození

Hoši/dívky

Jiné

Třída

Poznámka

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
V ______________________

dne:

__________

Razítko a podpis ředitelství školy:

