BOJUJ O POHÁR

Překonej soupeře a vyhraj se svým týmem Pohár ministra školství!

Vážení příznivci školního sportu,
dovolte mi, abych vás pozdravila na začátku nového školního roku
2017/2018 a popřála vám v něm co nejvíce úspěchů. Je potěšující,
že uplynulý školní rok byl z hlediska sportovních projektů pro náš
spolek velmi zdárným. Mezi nejprestižnější akce Asociace školních
sportovních klubů České republiky se znovu zařadila Sportovní liga
základních škol – její třetí ročník ukončí v září tohoto roku finálová
soutěž v plavání a zároveň se rozběhne ročník čtvrtý. V něm se od
okrskových turnajů až po republiková finále opět setkají desetitisíce dětí
ze všech základních škol celé České republiky. Sportovní liga základních
škol představuje soutěž, která umožňuje nejen rozvinout, ale i objevit nové
sportovní talenty; představuje zároveň i soutěž, která pomáhá nejen zdokonalovat
dovednosti pohybové, ale především formovat charakter a ducha sportujících žáků. Soutěžní zápasy
a respektování jejich pravidel vedou děti k toleranci a úctě k soupeři, k sobě samým i k rozhodčím;
vedou je rovněž k týmové sounáležitosti, ale i k vynikajícím individuálním výkonům.

Milé žákyně a žáci základních škol,
Sportovní liga základních škol je jedním z nejúspěšnějších školních
projektů MŠMT v posledních letech. Toto celostátní sportovní klání
dalo sportovním soutěžím na základních školách jméno a je nedílnou
součástí školního roku. Popularizaci soutěže výrazně pomohly přenosy
v České televizi, a očekávám tak, že učitelé a vy všichni budete přípravě
na soutěže v následujícím ročníku věnovat ještě větší úsilí.
SLZŠ naplňuje příležitost reprezentovat školu a posilovat tak k ní vztah,
přivádí ke sportu nové děti a pomáhá nacházet nové sportovní talenty.
V soutěžích často dosáhnou úspěchu i školy z malých měst a obcí, pro které je školní sportovní
klub často jedinou možností účastnit se celostátní soutěže. Mám velmi dobrou osobní zkušenost se
školním sportem ze svých studií ve Francii, kde je této části sportu věnována zásadní pozornost. Věřím,
že prestiž této soutěže pomáhá i učitelům motivovat děti k větší účasti i nasazení v hodinách tělesné
výchovy, což je v současnosti velký problém.
Dovolte mi, abych poděkoval učitelům, kteří denně děti ke sportu vedou. Věřím, že SLZŠ zasáhne
v dalším ročníku většinu základních škol a účast bude opět vyšší než v posledním, úspěšném ročníku.
Přeji vám všem hodně sportovních úspěchů.
Stanislav Štech
ministr školství, mládeže a tělovýchovy

Za podporu a úspěšný průběh tohoto projektu patří velké uznání našim partnerům, především
Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy České republiky a České unii sportu. Dovolte mi rovněž,
abych vyjádřila poděkování i vám, učitelům, organizátorům, trenérům a cvičitelům, za nadšení, energii
a spoustu času, které věnujete našemu společnému cíli – sportujícím dětem ve školách a rozvoji jejich
pohybových aktivit v různých podobách. Směřujme do dalšího školního roku ruku v ruce ve vzájemné
úctě, spolupráci i toleranci ke společným cílům v oblasti školního sportu.
Svatava Ságnerová
viceprezidentka AŠSK ČR

Vážení sportovní přátelé a účastníci Sportovní ligy základních škol,
pro Českou unii sportu se stala v posledních letech podpora školního
sportu zcela prioritní záležitostí. Ve školách se totiž nachází přirozená
a velice bohatá základna českého sportu. Odtud také čerpají své členy
naše sportovní kluby či tělovýchovné jednoty a jsou zde skryty velké
talenty i budoucí osobnosti české reprezentace. Proto také vytváříme
podmínky a usilujeme o to, aby se právě školní sport stal klíčovým
stavebním kamenem celého českého sportu. Sportovní ligu základních
škol o Pohár ministra školství v této souvislosti považuji za akci, která
dokáže žáky jedinečně motivovat k pravidelnému sportování i soutěživosti,
a navíc formuje jejich vztah ke škole, třídě nebo družstvu. Oceňuji, že se tento
projekt zaměřuje převážně na kolektivní sporty, a tak posiluje nejen kondici dětí,
ale i vztahy mezi nima, učí je vzájemné úctě a respektu k pravidlům. Podporou Ministerstva školství
získal nový rozměr a jeho význam výrazně vzrostl. Už to zdaleka není pouze příjemné zpestření hodin
tělesné výchovy pro žáky, jejich učitele a trenéry, ale soutěž, kterou český sport potřebuje a bez níž se
neobejde. Všem, kteří se na její organizaci jakýmkoliv způsobem podílejí, upřímně děkuji a jejím mladým
účastníkům přeji mnoho sportovních úspěchů.
Miroslav Jansta
předseda České unie sportu
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TAKOVÁ JE
SPORTOVNÍ LIGA ZŠ
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PROPOZICE SOUTĚŽE
Praha, srpen 2017

ZÁKLADNÍ INFORMACE O PROJEKTU
Sportovní liga základních škol o Pohár ministra školství 2017/2018
Sportovní liga ZŠ o Pohár ministra školství (SLZŠ) se ve školním roce 2017/2018 organizuje pro
všechny základní školy v České republice. Účastníky soutěže se stávají základní školy a odpovídající
ročníky víceletých gymnázií, které se se svými družstvy zúčastní jakéhokoliv postupového kola SLZŠ
ve vybraných sportech (atletika, minifotbal, basketbal, florbal, volejbal, házená, plavání) dle propozic
vydaných pro příslušný školní rok.
Soutěž probíhá od okresních kol přes krajská kola a kvalifikace až po republiková finále (RF) ve všech
šesti sportech. Výjimkou je soutěž v plavání, která probíhá jako soutěž na úrovni krajského kola
a vítězové krajů postupují do republikového finále (RF). Podrobnosti jsou uvedeny vždy v pravidlech
každého ze sportů.

VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ
Pořadatelé:

MŠMT, AŠSK, ČUS

Termín:

Školní rok 2017/2018

Kategorie: 	Kategorie IV. (druhý stupeň ZŠ a odpovídající ročníky víceletých gymnázií) –
roky narození 2004, 2003, 2002, 2001.
Kategorie III. (druhý stupeň ZŠ a odpovídající ročníky víceletých gymnázií) –
pro Pohár rozhlasu platí následující rozdělení: kategorie IV.: 2004, 2003, 2002;
kategorie III.: 2006, 2005.
Kategorie I. (3. třídy základních škol) – pouze pro plavání.
Pro účast družstva v soutěži je nutné splnit 4 podmínky:
1. družstvo je složeno ze žáků jedné školy,
2. členové družstva musí odpovídat stupněm školy,
3. členové družstva musí rokem narození odpovídat soutěži,
4. žák smí v daném školním roce v daném sportu startovat pouze v jedné
věkové kategorii.
Tato podmínka platí pro úroveň jednoho kola a v jednom sportu.
Účastníci:

 kolní družstva základních škol a odpovídajících ročníků víceletých gymnázií –
Š
dívky a chlapci.
Žáci a žákyně II. stupně základních škol odpovídajícího věku dle věkové kategorie
IV., družstvo žáků nebo žákyň musí být složeno výhradně ze žáků stejné školy.
Nominaci družstva školy potvrzuje na soupisce ředitel školy.

Pravidla:

 outěž probíhá podle těchto vydaných propozic, soutěžního řádu AŠSK ČR
S
a pravidel jednotlivých sportů uveřejněných v těchto základních propozicích.

Termíny:

 ŠSK a její organizační články vydávají termínové listiny soutěží pro jednotlivá
A
soutěžní kola a sporty dle základní termínové listiny vydané organizačním výborem
soutěže. Soutěž je rovněž součástí sportovních soutěží MŠMT kategorie B.

Přihlášky:

 a soupisce družstva školy nebo registrací na webovém portálu
N
www.sportovniligazs.cz.
Přihláška do soutěže a soupiska musí být odevzdány vždy pro každý sport
zvlášť v termínu určeném pořadatelem příslušného postupového kola a sportu
v propozicích dané konkrétní akce.

Pořadateli Sportovní ligy ZŠ o Pohár ministra školství jsou Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
ČR, Asociace školních sportovních klubů ČR a Česká unie sportu.

ŠKOLNÍ CENA FAIR PLAY V RÁMCI SLZŠ
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky společně s Olympijskou akademií
a Českým klubem fair play ČOV stanovilo podmínky pro udělování „Školní ceny fair play ČOV“
žákům základních a středních škol, studentům vysokých škol i tělovýchovným pedagogům.
Školní cena fair play ČOV se uděluje ve čtyřech samostatných kategoriích:
I. za záchranu života,
II. za ušlechtilý mravní čin,
Více informací na http://www.msmt.cz/sport/statutIII. za čestné sportovní jednání,
skolni-ceny-fair-play-ceskeho-olympijskeho-vyboru.
IV. za celoživotní práci ve školní tělesné výchově.
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ALL STAR GAME

Sportovní liga ZŠ o Pohár ministra školství

Sportovní liga základních škol nebyla zdaleka pouze
bojem o branky, body a vteřiny. Její organizátoři se
v průběhu republikových finále postarali o zajímavou
sportovní, společenskou i edukativní nadstavbu.
Po skončení soutěžního pořadu úvodního dne –
s výjimkou jednodenního finále atletiky – připravili pro
účastníky bohatý zábavný a akční program nazvaný All
Star Game. Do něj se zapojili nejen samotní žáci, ale také
patroni jednotlivých sportů a vynikající čeští reprezentanti.
V průběhu tohoto večera absolvovali školáci po boku svých velkých vzorů a osobností českého
sportu nejrůznější dovednostní soutěže, exhibice a modelové tréninky. Jeho součástí však byly
také besedy, rozhovory, společné fotografování či autogramiády.
Patroni Sportovní ligy základních škol si na programy All Star Game zvali jako hosty další známé
sportovce. Mezi florbalisty například zavítala po boku Jana Jelínka také Anet Jarolímová,
jedna z největších postav českého ženského florbalu a dlouholetá reprezentantka. Házenkář
David Šůstek si pozval svého předchůdce v roli patrona a extraligového hráče Jiřího Motla
či manažera pražské Dukly a televizního spolukomentátora Daniela Čurdu. Basketbalista
Radek Nečas dokonce povolal do akce své spoluhráče z BK JIP Pardubice. Volejbalovými
hosty Lubomíra Staňka se stali loňský patron Ondřej Hudeček a také kapitán mistrů Evropy
do 19 let Ondřej Piskáček. Fotbalového internacionála Zdeňka Grygeru doprovodila česká
reprezentantka do 17 let Natálie Valášková.

Sportovní liga ZŠ o Pohár ministryně školství přidal(a) nové
fotky (164) do alba: Republikové finále SLZŠ v atletice

To se líbí 2002 lidem

Sportovní liga základních škol o Pohár ministra
školství je soutěž v sedmi vybraných sportech
určena pro žáky základních škol

Programy All Star Game měly ve všech případech mimořádný ohlas především mezi samotnými
žáky. Tento interaktivní program jim umožnil nahlédnout z bezprostřední
blízkosti do světa „velkého“ sportu, znamenal pro ně důležité poučení,
zvýšil jejich motivaci a pomohl nasměrovat jejich další sportovní
kariéru správným směrem.

NA CO SE MŮŽETE TĚŠIT:

LAJKUJTE
SPORTOVNÍ
LIGU ZŠ NA
FACEBOOKU
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• na fotografie a videa z republikových finále,
• na výsledkové zpravodajství,
• na soutěže o super ceny,
• na aktuality ze světa sportu.
A pokud chcete prožívat sportovní úspěchy
s přáteli, nezapomeňte se označit.
Zapojte sebe i své žáky, ať můžete sdílet
společnou radost ze sportovních zážitků.
Lajkněte naše stránky
www.facebook.com/sportovniligazs,
ať o nic nepřijdete a možná i něco vyhrajete!
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ORGANIZAČNÍ ZAJIŠTĚNÍ ŠESTI VYBRANÝCH SPORTŮ
A PLAVÁNÍ
Sportovní liga ZŠ v šesti vybraných sportech a plavání je sportovní postupová soutěž školních družstev,
která začíná třídním a školním kolem. Těchto kol se mohou zúčastnit i dvě a více družstev z jedné třídy.
Tuto část doporučujeme hrát dlouhodobě formou turnajů mezi družstvy – třídami, doporučujeme
vícekolový systém. Systém soutěže ve škole je v kompetenci garanta soutěže. Vítěz školní soutěže
postupuje do okrskového nebo přímo do okresního kola. Vítězové okresů se setkávají v krajském
finále, vítězové kraje postupují do kvalifikace na republikové finále, vítězové kvalifikací a pořadatel
postupují do republikového finále AŠSK ČR (RF), které je vyvrcholením příslušného ročníku soutěže.
Vítěz republikového finále v každém sportu získává Pohár ministra školství.
Konkrétní datum pro ukončení příslušného kola soutěže stanovuje příslušná okresní nebo krajská rada
ve své termínové listině soutěží na začátku školního roku 2017/2018. Každá škola si určuje případný
počet školních kol dle svých podmínek a zájmu žáků. Do okrskového nebo okresního kola může škola
postavit buď vítěze školního kola, nebo nominovat výběr školy.

Tato celostátní soutěž škol se organizuje podle organizační
struktury AŠSK ČR:
1. školní kolo (školní garant soutěže),
2. okresní (okrskové) kolo (okresní rada AŠSK ČR),
3. krajské kolo (krajská rada AŠSK ČR),
4. kvalifikace na RF (příslušné krajské rady AŠSK ČR),

Školní kola
se vypisují podle zájmu žáků příslušných
škol. Herní systém soutěže zvolí
příslušný garant soutěže ve škole podle
podmínek školy a zájmu žáků.

Okresní kola
vypisuje příslušná okresní rada AŠSK
ČR. Ta vydává propozice akce a přijímá
přihlášky vítězných družstev jednotlivých
škol ve své spádové oblasti. Okresní
kolo se koná při minimálním počtu tří
přihlášených škol v dané spádové oblasti
(okrese). Při větším počtu přihlášených
družstev může okresní rada rozhodnout
o konání okrskových finále a určit
počet postupujících z okrskových
finále do okresního finále.

Krajská kola
soutěže vypisuje příslušná krajská rada
AŠSK ČR, která také vydává propozice
akce a přijímá přihlášky vítězných družstev
jednotlivých okresů ve své spádové oblasti
(kraji). Propozice všech postupových kol
se vydávají vždy minimálně měsíc před
termínem konání příslušného finále.
Výsledky krajských kol je pořadatel
krajského kola povinen zaslat ihned
po skončení krajského kola na
info@sportovniligazs.cz.

5. republikové finále (AŠSK ČR + příslušný pořadatel, ČUS).
Poznámka:
Výjimkou je soutěž v plavání, která probíhá jako soutěž v krajích a vítězové krajů postupují
do republikového finále (RF). Podrobnosti jsou uvedeny v pravidlech soutěže v plavání.
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Kvalifikace
se konají pro každou kategorii v pěti kvalifikačních skupinách po třech účastnících – vítězích krajských
finále:
• skupina A:
• skupina B:
• skupina C:
• skupina D:
• skupina E:

Čestné předsednictvo:

Karlovarský, Ústecký a Praha;
Plzeňský, Jihočeský a 2. družstvo Středočeského kraje;
Liberecký, Královéhradecký a 1. družstvo Středočeského kraje;
Pardubický, Jihomoravský a Vysočina;
Olomoucký, Moravskoslezský a Zlínský.

Kvalifikační turnaj se organizuje pro kategorie chlapců i dívek společně na jednom místě, pořadatelem
je určená krajská rada AŠSK ČR z příslušné skupiny. Kvalifikace se netýkají atletiky a plavání.

Republikové finále
se koná za účasti postupujících družstev z krajů a pořadatele republikového finále pro obě kategorie
společně. V každé kategorii může startovat maximálně 5 vítězů z kvalifikací + družstvo pořadatele
(v Poháru rozhlasu 8 nejlepších družstev z krajských kol). Republikové finále se řídí propozicemi
vydanými AŠSK ČR, jež musí být zveřejněny nejpozději dva měsíce předem.

TERMÍNOVÁ LISTINA SPORTOVNÍ LIGY ZŠ
O POHÁR MINISTRA ŠKOLSTVÍ 2017/2018
Sport – soutěž

Ministr školství, mládeže a tělovýchovy ČR
Viceprezidentka Asociace školních sportovních klubů ČR
Předseda České unie sportu a předseda České basketbalové federace
Generální sekretář Fotbalové asociace ČR
Předseda Českého atletického svazu
Předseda Českého volejbalového svazu
Předseda Českého svazu házené
Prezident Českého florbalu
Prezident Českého svazu plaveckých sportů

Organizační výbor Sportovní ligy ZŠ o Pohár ministra školství (OVS):
Ředitel soutěže
Interní komunikace
Koordinátor
Produkce

Josef Mooz – AŠSK ČR
Jan Boháč – ČUS
Leoš Bím – AŠSK ČR
IMA Production s. r. o.

Krajské rady AŠSK ČR a okresní rady AŠSK ČR.

Okresní finále
proběhnou
do:

Krajská finále
proběhnou
do:

Kvalifikace
proběhnou
do:

Republikové
finále

Florbal

IV.

15. 12. 2017

19. 1. 2018

28. 2. 2018

19.–20. 3. 2018

Praha

Házená

IV.

3. 2. 2018

24. 3. 2018

7. 4. 2018

19.–20. 4. 2018

Frýdek-Místek

Basketbal

IV.

17. 3. 2018

31. 3. 2018

25. 4. 2018

25.–26. 4. 2018

Děčín

Minifotbal

IV.

28. 4. 2018

5. 5. 2018

17. 5. 2018

24.–25. 5. 2018

Uherské Hradiště

Volejbal

IV.

21. 4. 2018

5. 5. 2018

17. 5. 2018

31. 5.–1. 6. 2018

Karlovy Vary

III., IV.

12. 5. 2018

26. 5. 2018

–

12. 6. 2018

Olomouc

I.

–

–

–

20. 9. 2018

Plzeň

Plavání

Stanislav Štech
Svatava Ságnerová
Miroslav Jansta
Rudolf Řepka
Libor Varhaník
Marek Pakosta
Radek Bendl
Filip Šuman
Petr Ryška

Organizační články soutěže:

Kat.

Pohár rozhlasu
v atletice s ČS

ORGANIZAČNÍ STRUKTURA SPORTOVNÍ LIGY ZŠ
O POHÁR MINISTRA ŠKOLSTVÍ

Místo konání
republikového
finále

Odborná garance:
Každý sport má své garanty z AŠSK ČR a příslušného sportovního svazu.

Kontakty
Kontakty a další informace pro registraci škol do soutěže najdete na webových
stránkách projektu:
www.sportovniligazs.cz.

Adresáře
Adresáře okresních a krajských rad AŠSK ČR pro případné dotazy k organizaci
jednotlivých postupových kol najdete na webových stránkách Asociace školních
sportovních klubů v sekci KONTAKTY a termínové listiny soutěží, včetně propozic
republikového finále, naleznete tamtéž v sekci SOUTĚŽE:
www.assk.cz.
Podrobné kontakty: viz adresáře v příloze těchto propozic a pravidlech jednotlivých sportů.
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Rozdělení ČR pro účely organizace soutěží:
Postupující*

1

Kraj

Kód
kraje

Počet
okresů

Královéhradecký

HKR

5

Hradec Králové, Jičín, Rychnov nad Kněžnou, Trutnov, Náchod

Příslušné okresní rady AŠSK ČR

1

Jihočeský

JIC

7

Tábor, Písek, Strakonice, Prachatice, Český Krumlov,
České Budějovice, Jindřichův Hradec

1

Jihomoravský

JIM

7

Brno-město, Brno-venkov, Blansko, Břeclav, Vyškov, Hodonín,
Znojmo

1

Karlovarský

KVA

3

Cheb, Sokolov, Karlovy Vary

1

Liberecký

LIB

4

Liberec, Jablonec, Česká Lípa, Semily

1

Moravskoslezský

MSL

6

Karviná, Opava, Ostrava, Nový Jičín, Frýdek-Místek, Bruntál

1

Olomoucký

OLM

5

Jeseník, Šumperk, Olomouc, Přerov, Prostějov

1

Pardubický

PAR

4

Pardubice, Chrudim, Ústí nad Orlicí, Svitavy

1

hlavní město
Praha

PHA

16**

1

Plzeňský

PLZ

7

Plzeň, Plzeň-sever, Plzeň-jih, Rokycany, Klatovy, Domažlice,
Tachov

Středočeský

STC

12

Praha-východ, Praha-západ, Benešov, Příbram, Beroun, Rakovník,
Kladno, Mělník, Kolín, Mladá Boleslav, Nymburk, Kutná Hora

1

Ústecký

UST

7

Ústí nad Labem, Děčín, Litoměřice, Teplice, Chomutov, Most,
Louny

1

Vysočina

VYS

5

Pelhřimov, Havlíčkův Brod, Jihlava, Žďár nad Sázavou, Třebíč

1

Zlínský

ZLN

4

Kroměříž, Uherské Hradiště, Zlín, Vsetín

2/1*

REPUBLIKOVÁ FINÁLE

Obvody a části Prahy 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17

*	Z krajského finále soutěže postupuje do republikového finále AŠSK ČR nebo do jeho kvalifikace uvedený počet
družstev, přičemž ze Středočeského kraje postupují ve sportovních hrách do kvalifikace první dvě družstva.
U ostatních sportů vždy pouze vítěz krajského finále.
** 	Vítězové 16 pražských obvodů v každé kategorii hrají kvalifikaci ve čtyřech skupinách, první dva z každé skupiny
postupují do krajského finále Prahy.

Sportovní hala Jižní Město, Praha,
19.–20. 3. 2018
Sport:
florbal
Provozovatel:	
Jihoměstská, a. s.
Kapacita:
300 diváků
Další informace: 	Sportovní hala Jižní Město byla otevřena
v červnu 2010 a využívá se zejména pro florbal,
lakros a moderní gymnastiku. Je domovem aktuálních mistrů
ČR ve florbalu, týmů FLORBAL CHODOV (mistr v kategorii mužů)
a Herbadent FK Jižní Město (mistr v kategorii žen).

Sportovní hala 6. ZŠ, Pionýrů 400, Frýdek-Místek,
19.–20. 4. 2018
Sport:
házená
Provozovatel:
město Frýdek-Místek
Kapacita:
500 diváků
Další informace:	V této hale hraje své zápasy v mužské extralize Pepino SKP Frýdek-Místek
a v sezóně 2016/2017 skončil na 5. místě. K největším dosaženým úspěchům
v historii klubu patří mistrovský titul z roku 2003. Házená ve Frýdku-Místku se
těší velké popularitě a dokladem toho je i 8 mládežnických týmů, Pepino SKP
je pravidelným účastníkem Česko-slovensko-polské ligy žactva. V sezóně
2016/2017 získali starší žáci bronzové medaile v celostátní žákovské lize.

Sledujte online
prostřednictvím
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Sportovní hala ARMEX Sportcentrum, Děčín,
25.–26. 4. 2018

Atletický stadion, Olomouc,
12. 6. 2018

Sport:
basketbal
Provozovatel:
Basketbalový klub Děčín
Kapacita:
907 diváků
Další informace:	Basketbal je v Děčíně sportem číslo jedna a klub,
působící stabilně na špičce nejvyšší soutěže, se
dlouhodobě těší velké přízni svých fanoušků. Domácí utkání
jsou pravidelně vyprodaná a je to jistě i díky skvělým výsledkům
děčínských Válečníků v posledních sezónách – Děčín potvrzuje
top basketbalovou kvalitu a třikrát po sobě završil svou finálovou účast ziskem
stříbrných medailí. Rozrůstá se i děčínská basketbalová mládež – klub čítá přes
350 členů a letos přihlašuje své chlapecké týmy do všech (osmi) a dívčí do čtyř
soutěžních kategorií.

Sport:
atletika
Provozovatel:
TJ Lokomotiva Olomouc, z. s.
Kapacita:
1 000 diváků
Další informace: 	Olomoucký stadion s osmi drahami
s umělým povrchem, dvěma sektory pro
skok do výšky, vrh koulí a skokem do dálky
patří k nejútulnějším atletickým stadionům v ČR.
V současné době reprezentují klub na mezinárodních
soutěžích Jakub Héža a Dominik Záleský, v minulosti to
byli Barbora Zatloukalová, Martin Novák nebo Natálie Durčáková. Atletický klub
Olomouc, z. s., každoročně pořádá spoustu závodů, nejvýznamnější byly MČR
mužů a žen, MČR ve vícebojích, MČR družstev dorostenců nebo republikové
finále Poháru rozhlasu.

Městský fotbalový stadion Miroslava Valenty, Uherské Hradiště,
24.–25. 5. 2018
Sport:	minifotbal
Provozovatel:	1. FC SLOVÁCKO, a. s.
Kapacita: 	8 000 diváků
Další informace: Na Městském fotbalovém stadionu Miroslava
Valenty seniora, který byl postaven v roce 2003,
hraje svá ligová utkání klub 1. FC SLOVÁCKO.
Tento klub, který si zakládá na práci a výchově
mladých fotbalových talentů, vznikl v roce
2000 spojením dvou klubů – Slovácké Slavie
Uherské Hradiště a Jiskry Staré Město. A-tým
1. FC SLOVÁCKO je tradičním účastníkem nejvyšší
fotbalové soutěže ČR – první ligy, mládežnické
týmy hrají nejvyšší soutěže ve všech svých
kategoriích. Místní akademie vychovala pro vrcholový
fotbal hráče, jakými jsou např. Michal Sadílek (PSV Eindhoven,
ČR U19), Michal Trávník (FK Jablonec, kapitán ČR U21) nebo Michal Kadlec
(AC Sparta Praha, 67 utkání za reprezentaci ČR).

Bazén Slovany – Plavecký areál města Plzně,
20. 9. 2018
Sport:
plavání
Provozovatel:	PK Slavia VŠ Plzeň
Kapacita:
312 diváků
Další informace: 	Plzeňský areál je rájem všech vodomilů z blízkého i širokého okolí. Vedle vnitřního
a vnějšího 50metrového bazénu a dětského bazénu pro sportovní využití plavců,
akvabel, vodních pólistů, moderních pětibojařů a vodních záchranářů nabízí i další
vodní atrakce, jako jsou 86metrový tobogán, dětské brouzdaliště, divoká řeka,
vířivka či relaxační bazén. Tento jediný desetidráhový bazén v ČR je i domovem
jednoho z nejúspěšnějších českých plaveckých klubů – Slavie VŠ Plzeň.

Hala míčových sportů, Karlovy Vary,
31. 5.–1. 6. 2018
Sport:
volejbal
Provozovatel:	
KV Arena, s. r. o.
Kapacita:
více než 800 diváků
Další informace:	Hala míčových sportů je čtvrtý sportovní objekt, který doplnil
komplex KV Areny o prostor pro míčové sporty a slouží
jak veřejnosti, tak i místním sportovním klubům (VK ČEZ
Karlovarsko). Hřiště o rozměrech 48 × 30 m a výšce 10 m
umožňuje konání soutěžních utkání prakticky ve všech
halových míčových sportech, zejména pak v basketbalu,
volejbalu, florbalu, házené, tenisu, sálové kopané apod.
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Sledujte online
prostřednictvím
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SPORTISIMOPRO.CZ

ŘEKLI O PROJEKTU
Karel Kovář

Daniel Čurda

VEDOUCÍ ODDĚLENÍ KONCEPCE VE SPORTU
MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY

MANAŽER HC DUKLA PRAHA

„Velice se mi líbilo, že Plzeňští vytvořili domácí
prostředí všem účastníkům – ať už přijeli
odkudkoliv, museli se zde cítit jako doma.
Zaujalo mě také, že do finálového turnaje
dokázaly postoupit i málo známé obce či města.
Třetí ročník Sportovní ligy základních škol udělal
po všech stránkách další výrazný krok kupředu
a stal se soutěží, jejíž význam neustále roste.“

Miroslav Jansta
PŘEDSEDA ČESKÉ UNIE SPORTU A PŘEDSEDA
ČESKÉ BASKETBALOVÉ FEDERACE

„Atmosféra finálových zápasů byla fantastická.
Diváci, kteří přišli do hlediště, s týmy doslova
žili a báječně je povzbuzovali. Odměnou jim
byl vynikající a vždy až do posledních vteřin
dramatický basketbal. Hráči a hráčky byli
mimořádně technicky i střelecky vybaveni
a myslím, že celá soutěž včetně televizního
přenosu byla jedinečnou reklamou tohoto sportu.“

Nikola Hladíková
VÍTĚZKA MINIFOTBALU 3. ROČNÍKU SPORTOVNÍ
LIGY ZŠ ZE ZŠ EDEN, PRAHA

„Pocity ze zisku ministerského poháru jsou
skvělé. Nezasloužila jsem se však o něj zdaleka
pouze já, ale stejně tak i ostatní holky. Ve
skupině jsme Jihlavu podcenily a doplatily na
to porážkou. Ve finálovém střetnutí bylo skóre
jasné, ale cesta do něj byla mnohem těžší, než
jsme si myslely – hlavně po psychické stránce.“

Pavel Maslák
PATRON ATLETIKY 3. ROČNÍKU SPORTOVNÍ LIGY ZŠ

„Jsem velice rád, že takový projekt, jako je
Sportovní liga, existuje a že se mohu stát jeho
tváří. Myšlenka školního soupeření žáků je
z mého pohledu super a taková soutěž může
přivést k atletice nebo ke sportu mnoho dětí.“

18

„Musím přiznat, že před začátkem jsem vůbec
nevěděl, co mám od této akce očekávat. Když
jsem však viděl večer předtím při All Star Game
individuální schopnosti účastníků, pochopil
jsem, že kvalita turnaje bude opravdu vysoká.
Zápasy se mi komentovaly suprově – snad
i lépe než mnohá utkání házenkářské extraligy
mužů. Zde totiž byla spousta emocí a nadšení.“

Zdeněk Grygera
PATRON MINIFOTBALU 3. ROČNÍKU SPORTOVNÍ
LIGY ZŠ A MANAŽER FC FASTAV ZLÍN

„Školní soutěže by měly nabízet radost ze hry,
nikoliv jejich aktéry stresovat – a to se v Kroměříži
vrchovatě splnilo.“

Marek Pakosta
PŘEDSEDA ČESKÉHO VOLEJBALOVÉHO SVAZU

„Sportovní liga je výborný projekt. Osobně
za hlavní přínos školních soutěží nepovažuji
až tolik samotnou herní či sportovní kvalitu,
ale beru je především jako příležitost
k vzájemnému měření sil mezi žáky, prožívání
zápasů ve společném kolektivu i reprezentaci
své školy. Je to pro žáky ideální motivace,
jak se dostat k pravidelnému sportování.“

Milan Volf
PRIMÁTOR STATUTÁRNÍHO MĚSTA KLADNA

„Jako žák jsem se atletických soutěží
také účastnil. Startoval jsem většinou jen
v městských a okresních kolech, do krajského
jsem nikdy nepostoupil. Na školní závody
mám velice dobré vzpomínky. Pohár rozhlasu
i Sportovní liga ZŠ se mi velice líbí a město
Kladno se vynasnaží vytvořit této akci
maximálně kvalitní podmínky.“

Nabídka
sportovního
vybavení
pro školy
• Potřebujete
vybavení na hodiny
tělesné výchovy?
• Vybavit jednotně
tým žáků a sbor
učitelů na turnaje,
soutěže a zápasy?
• Dobře reprezentovat
vaši školu?
je tu
Právě pro vás

e-shop

Z
C
.
O
R
P
O
M
SPORTISI
Pro Sportovní ligu základních škol
o Pohár ministra školství
nabízíme dopravu zboží zdarma!
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RÁMCOVÉ PROPOZICE
JEDNOTLIVÝCH SOUTĚŽÍ
ATLETIKA – 50. POHÁR ROZHLASU
S ČESKOU SPOŘITELNOU
Garant za AŠSK ČR
Zbyněk Chlumecký

Garant za ČAS
Mgr. Vít Rus

Sady 28. října,
690 21 Břeclav
Mobil: 777 604 585
E-mail: zbynek.c@seznam.cz

Diskařská 2431/4,
169 00 Praha 6 – Strahov
Mobil: 727 973 109; 603 704 520
E-mail: vrus@atletika.cz

Pohár rozhlasu s Českou spořitelnou – soutěž probíhající již od roku 1968
Kategorie	
III. a IV. – viz tabulka věkových kategorií 2 v termínovém kalendáři AŠSK ČR.
Pro Pohár rozhlasu platí následující rozdělení: kategorie IV.: 2004, 2003, 2002;
kategorie III.: 2006, 2005.
Start závodníka na všech úrovních soutěže je možný jen v jedné kategorii.
Termíny	
Termíny postupových kol jsou uvedeny v tabulkách 1.1 a 1.2 v termínovém
kalendáři AŠSK ČR. Tyto termíny jsou průběžně aktualizovány na webových
stránkách www.assk.cz v sekci Soutěže.
Disciplíny	
mladší žáci

– běh 60 m, 1 000 m, skok vysoký, skok daleký,
hod míčkem 150 g, štafeta 4× 60 m
mladší žákyně – běh 60 m, 600 m, skok vysoký, skok daleký, hod míčkem
150 g, štafeta 4× 60 m
starší žáci
– běh 60 m, 1 500 m, skok vysoký, skok daleký,
vrh koulí 4 kg, štafeta 4× 60 m
starší žákyně – běh 60 m, 800 m, skok vysoký, skok daleký, vrh koulí 3 kg,
štafeta 4× 60 m

Postupový klíč	
Do okresního kola může každá škola přihlásit max. dvě družstva. Z okresních
(okrskových) kol postupují vítězná družstva v každé kategorii, případně další
družstva podle propozic vydaných konkrétním pořadatelem. V krajském finále
startuje zpravidla 8 družstev v každé kategorii. Počet startujících družstev
v krajském finále lze doplnit o další družstva s nejvyšším bodovým ziskem.
Do republikového finále (RF) postupuje 6 vítězných družstev z krajských finále
s nejvyšším počtem bodů a další 2 družstva v každé kategorii s nejvyšším
počtem bodů bez ohledu na pořadí. V republikovém finále tedy startuje
8 družstev v každé kategorii. Bodování probíhá dle PC programu AK2.
Omezení startů	
Každý žák může startovat ve dvou disciplínách a štafetě. Za družstvo mohou
startovat tři závodníci/závodnice v jedné disciplíně, z nichž dva/dvě nejlepší bodují.
Družstvo tvoří maximálně 10 závodníků/závodnic. V běhu na 4× 60 m mohou
startovat dvě štafety za družstvo, boduje lepší štafeta.
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Bodování	
Vítězí družstvo s nejvyšším součtem bodů ze všech disciplín. Při rovnosti bodů
vítězí družstvo, které získalo vyšší počet bodů ve větším počtu disciplín.
Podrobné	
Budou zveřejňovány a průběžně aktualizovány Českým atletickým
informace	
svazem na webové adrese soutěže www.poharrozhlasu.cz.
Republikové finále organizuje ČAS ve spolupráci s agenturou
IMA Production, s. r. o.

Patronka soutěže

Michaela Hrubá
Narozena: 21. 2. 1998
Sport: atletika
SPORTOVNÍ KARIÉRA
Současný klub: USK Praha
Reprezentace ČR: od roku 2014
Největší úspěchy:
MS juniorů: 2014 – stříbro
MS do 17 let: 2015 – zlato
Halové ME: 2015 – 8. místo
MS juniorů: 2016 – zlato
ME: 2016 – 12. místo
OH: 2016 – 18. místo
ME juniorů: 2017 – zlato
Halové ME: 2017 – 6. místo
MS: 2017 – 11. místo
Hvězda rodačky z tisícové obce Bořitov nedaleko Blanska začala stoupat už v žákovském věku.
Ze sportů zkoušela Michaela Hrubá nejprve cyklistiku, běh a plavání, a chvíli tak dokonce koketovala
s triatlonem, brzy však zvítězila atletika. S prvními trenéry z Blanska, Karlem Stloukalem z místního ASK
a Martinem Weinhoferem, jenž ji vedl na druhém stupni v ZŠ Dvorská, začínala s vícebojem. Ještě jako
žákyni si ji však vyhlédl Ctibor Nezdařil z JAC Brno a pod jeho rukama se začala rodit talentovaná
výškařka. Současným trenérem velkého talentu české atletiky je Michal Pogány.
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MINIFOTBAL
Garant za AŠSK ČR
Josef Čurda

Garant za FAČR
Roman Vonášek

Achátová 1702, 509 01 Nová Paka
Mobil: 736 786 907
E-mail: josef.curda@centrum.cz

Diskařská 2431/4, 169 00 Praha 6
Mobil: 731 644 160
E-mail: vonasek@fotbal.cz

Kategorie	
IV. – chlapci a dívky dle tabulky věkových kategorií v termínovém kalendáři AŠSK ČR.
Termíny	
Termíny postupových kol jsou uvedeny v tabulkách 1.1 a 1.2 v termínovém
kalendáři AŠSK ČR. Tyto termíny jsou aktualizovány na webových stránkách
www.assk.cz v sekci Soutěže. Pro pořadatele jsou uvedené termíny závazné.
Účastníci	
Družstvo tvoří maximálně 12 hráčů a 2 vedoucí družstva starší 18 let, z nichž
1 musí být v pracovněprávním vztahu se školou. Družstvo musí mít 2 sady dresů
různé barvy s čísly a míč na rozcvičení.
	Soutěž se řídí soutěžním řádem AŠSK, platnými pravidly fotbalu FAČR
a následnými upřesněními:
Pravidla
• počet hráčů 6 + 1;
a technická
• klesne-li počet hráčů v poli pod 4, utkání končí;
ustanovení
• velikost branky 5 × 2 m;
• ofsajd neplatí;
• zahrání rukou mimo pokutové území brankářem – penalta;
• střídání hokejovým způsobem ve vymezeném prostoru;
• při zahrávání volných kopů musí stát hráč soupeře 5 m od míče;
• při zahrávání rohového kopu musí stát hráči soupeře 3 m od brankáře;
• kop od branky je buď výhozem, nebo výkopem míče ze země; hráči soupeře
musí být mimo pokutové území, spoluhráč musí převzít míč na vlastní polovině
hřiště; při porušení tohoto pravidla zahrává soupeř přímý volný kop z půlicí čáry;
• pokud brankář chytí míč do rukou:
a) m
 íč rozehraje výhozem nebo výkopem; spoluhráč musí míč převzít
na vlastní polovině hřiště; při porušení tohoto pravidla zahrává soupeř přímý
volný kop;
		b) může míč položit na zem a rozehrát nohou; spoluhráč může převzít míč
na celém hřišti; soupeř může brankáře atakovat;
		 c) „malá domů“ a hra brankáře po „malé domů“ jako ve velkém fotbalu;
• velikost míče 5;
• vyloučení jako ve velkém fotbalu;
• hrací doba: viz tabulka v manuálu AŠSK, pro okresní a krajská kola stanoví
pořadatel dle počtu účastníků.
Přihlášky	
Vzor č. 1 – Přihláška do soutěže a soupiska; vyplnit pouze povolený počet
soutěžících. Soutěžící musí být žáky jedné školy.

Patron soutěže

Michal Sadílek
Narozen: 31. 5. 1999
Sport: minifotbal
HRÁČSKÁ KARIÉRA
Současný klub: PSV Eindhoven
Reprezentace ČR: U19
Individuální ocenění:
1× nejlepší hráč v kategorii starší dorostenec (2016)
2× nejlepší hráč České republiky v kategorii mladší dorost (2014, 2015)
Nejlepší hráč mistrovství republiky v žákovské kategorii – Kouba Cup (2013)
UEFA Youth League – debut v mládežnické lize mistrů za PSV Eindhoven U19 v sezóně 2016/2017
Jong PSV Einhoven – debut v seniorské kategorii (2. nizozemská liga, 2016)
Odchovanec 1. FC SLOVÁCKO byl za rok 2016 vyhlášen nejlepším starším dorostencem roku,
předtím dvakrát po sobě vyhrál anketu mezi mladšími dorostenci. Absolvoval stáže v Juventusu
a ve Feyenoordu Rotterdam, nakonec v září 2015 odešel na hostování do Eindhovenu. V březnu 2016
nizozemský klub uplatnil opci a získal talentovaného tvořivého záložníka na přestup. Hrál juniorskou
Ligu mistrů, šanci dostává také v druholigové rezervě a táhne reprezentační devatenáctku.

Organizátoři	
Okresní a krajská kola organizují okresní a krajské rady AŠSK ČR ve spolupráci
s krajskými úřady a krajskými organizacemi FAČR. Republikové finále organizuje
AŠSK ČR ve spolupráci s ČUS a agenturou IMA Production s. r. o.
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BASKETBAL

Patroni soutěže

Garant za AŠSK ČR
Václav Lešanovský

Garant za ČBF
Zdeněk Latík

Varšavská 5, 405 02 Děčín 6
Mobil: 724 897 443
E-mail: lesan@mybox.cz

Budovatelů 1, 750 02 Přerov
Mobil: 721 221 350
E-mail: lazde@seznam.cz

Kategorie	
IV. – chlapci a dívky dle tabulky věkových kategorií v termínovém kalendáři
AŠSK ČR.
Termíny	
Termíny postupových kol jsou uvedeny v tabulkách 1.1 a 1.2 v termínovém
kalendáři AŠSK ČR. Tyto termíny jsou průběžně aktualizovány na webových
stránkách www.assk.cz v sekci Soutěže. Pro pořadatele jsou uvedené termíny
závazné.
Účastníci	
Každé družstvo má maximálně 12 hráčů, 2 vedoucí, 2 sady dresů různé barvy
s čísly podle pravidel ČBF a 2 míče na rozcvičení.
Pravidla	
Hraje se podle pravidel basketbalu ČBF, soutěžního řádu AŠSK a podle
propozic, které vypíše organizátor soutěže.
Míče	
Chlapci hrají s míči velikosti 7. Dívky hrají s míči velikosti 6.
Přihlášky	
V přihlášce (vzor č. 1) vyplňte pouze povolený počet soutěžících. Přihlášku
potvrzenou ředitelem školy a příslušnou radou AŠSK odešlete v termínu
pořadateli. Soutěžící musí být žáky jedné školy.
Organizátoři	
Okresní a krajská kola organizují okresní a krajské rady AŠSK ČR ve spolupráci
s krajskými úřady a krajskými orgány ČBF. Republikové finále organizuje AŠSK
ČR ve spolupráci s ČUS a agenturou IMA Production s. r. o.

Robert Landa
Narozen: 12. 10. 1982
Sport: basketbal
HRÁČSKÁ KARIÉRA
Současný klub: BK ARMEX Děčín
Odchovanec klubů BSK České Budějovice, Strakonice,
Plzeň, Sparta Praha, USK Praha, Kondoři Liberec
Reprezentace ČR: 
jako asistent u dívčí reprezentace do 16 let vítěz
mistrovství Evropy 2015
vicemistr Evropy (2013, 2014)
vítěz Evropské olympiády mládeže (2013, 2015)
Týmové úspěchy:
3× stříbro Kooperativa NBL (BK ARMEX Děčín – 2015, 2016, 2017)
2× bronz Kooperativa NBL (BK Děčín – 2011, 2012)
2× stříbro Český pohár (BK Děčín – 2012, 2015)
1× bronz Český pohár (BK Děčín – 2011)
Robert Landa působí v nejvyšší české basketbalové soutěži na pozici menšího pivota (200 cm / 105 kg)
už patnáctým rokem, z toho v Děčíně hraje a žije už osm let. A právě zde zažívá nejúspěšnější roky
své sportovní kariéry. Minulou sezónu završil s týmem stříbrný finálový hattrick v Kooperativa NBL.
Jeho intenzita a zaujetí pro hru, bojovnost, obětavost a týmový duch jsou velkou inspirací pro všechny
mladé sportovce. Úspěchy sklidil v minulých sezónách i na mezinárodní úrovni jako asistent trenéra
národního výběru kadetek. V děčínském klubu navíc působí také jako šéftrenér mládeže.

Tereza Vorlová
Narozena: 21. 9. 1986
Sport: basketbal
HRÁČSKÁ KARIÉRA
Reprezentace ČR: reprezentantka ČBF 3×3
od roku 2012
Týmové úspěchy:
1. místo na MS ve 3×3 v Číně v roce 2016
účast na prvních Evropských hrách v Baku
3. místo v ŽBL s týmem VŠ Praha
Individuální ocenění:

1. místo v anketě Nejlepší basketbalistka 3×3 za rok 2014
Tereza hraje více než 12 let ženskou nejvyšší basketbalovou ligu. Dvě sezóny strávila v Itálii a jednu
ve Francii. Od roku 2012 je členkou reprezentačního výběru v basketbalu 3×3.
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FLORBAL

Patroni soutěže

Garant za AŠSK ČR
Roman Kuběna

Garant za Český florbal
Jan Jirovský

DDM, Nádražní 722,
333 01 Stod
Mobil: 603 208 026
E-mail: mddmstod@volny.cz

Lomnického 1705/5,
140 00 Praha 4
Mobil: 777 002 160
E-mail: jirovsky@ceskyflorbal.cz

Tom Ondrušek
Narozen: 20. 6. 1992
Sport: florbal
HRÁČSKÁ KARIÉRA:
Současný klub: FLORBAL CHODOV
Reprezentace ČR: od roku 2012

Kategorie	
IV. – chlapci a dívky dle tabulky věkových kategorií v termínovém kalendáři
AŠSK ČR.
Termíny	
Termíny postupových kol jsou uvedeny v tabulkách 1.1 a 1.2 v termínovém
kalendáři AŠSK ČR. Tyto termíny jsou průběžně aktualizovány na webových
stránkách www.assk.cz v sekci Soutěže. Pro pořadatele jsou uvedené termíny
závazné.
Účastníci	
Družstvo má maximálně 15 hráčů, 2 vedoucí a 2 sady dresů různé barvy. Start
dívek v kategorii chlapců není povolen a družstva musí být složena vždy z hráčů
dané kategorie.
Pravidla	
Hraje se podle pravidel florbalu a soutěžního řádu AŠSK ČR.

Týmové úspěchy:
bronz z MS 2014
vítěz Superfinále (FLORBAL CHODOV – 2016)
mistr ČR (FLORBAL CHODOV – 2016)
Individuální ocenění:
vítěz kanadského bodování Superligy mužů 2014/2015
Superhero Superfinále Florbalu 2016

Tom Ondrušek je reprezentantem ČR, v minulé sezóně působil ve švédské Superlize v týmu
Warberg IC. Vítěz s týmem FLORBAL CHODOV v Superfinále 2016, v sezóně 2015/2016 nejlepší střelec
české Tipsport Superligy.

Přihlášky	
Ředitelem školy potvrzené přihlášky (vzor č. 1) odešlete pořadateli příslušného
postupového kola. Soutěžící musí být žáky jedné školy.
Organizátoři	
Okresní a krajská kola organizují okresní a krajské rady AŠSK ČR ve spolupráci
s krajskými úřady a krajskými organizacemi ČFbU. Republikové finále organizuje
AŠSK ČR ve spolupráci s ČUS a agenturou IMA Production s. r. o.

Dominika Kubišová
Narozena: 7. 6. 1996
Sport: florbal
HRÁČSKÁ KARIÉRA:
Současný klub: Ivanti Tigers (od roku 2009)
Reprezentace ČR: od roku 2017
Týmové úspěchy:
3. místo s ČR – juniorky na MS (2014)
vicemistryně ČR juniorky (Tigers SJM – 2015)
3. místo CZECH OPEN – ELITE (Tigers SJM – 2015)
mistr v Poháru ČP (Tigers Praha – 2014)
2× vicemistryně ČR (Tigers SJM – 2014, 2015)
vicemistryně v Poháru ČP (Tigers SJM, Herbadent FK Jižní Město – 2015, 2016)
3. místo ČR (Herbadent FK Jižní Město – 2016)
mistryně ČR (Herbadent FK Jižní Město – 2017)
Individuální ocenění:
superhero Superfinále florbalu 2017 – Herbadent FK Jižní Město
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VOLEJBAL
Garant za AŠSK ČR
Vít Mašek

Garant za ČVS
Jiří Zach

SPgŠ, Gymnázium a VOŠ Karlovy Vary,
360 01 Lidická 40
Mobil: 737 600 876
E-mail: masekvit@seznam.cz

Zátopkova 100/2,
160 17 Praha 6
Mobil: 604 209 620
E-mail: jirka.zach@atlas.cz

Kategorie 	IV. – chlapci a dívky dle tabulky věkových kategorií v termínovém kalendáři
AŠSK ČR.
Termíny	
Termíny postupových kol jsou uvedeny v tabulkách 1.1 a 1.2 v termínovém
kalendáři AŠSK ČR. Tyto termíny jsou aktualizovány na webových stránkách
www.assk.cz v sekci Soutěže. Pro pořadatele jsou uvedené termíny závazné.
Účastníci	
Každé družstvo má maximálně 12 hráčů, 2 vedoucí, sadu dresů stejné barvy
s čísly od 1 do 18 a 2 míče na rozcvičení.
Pravidla

Přihlášky 	V přihlášce (vzor č. 1) vyplňte pouze povolený počet soutěžících a v termínu
odešlete pořadateli.
Předpis

Patron soutěže

Hraje se podle pravidel volejbalu a soutěžního řádu s míči Gala.

Základní školy
Výška sítě: chlapci 230 cm, dívky 220 cm, není povolen start libera.
O pořadí ve skupině rozhoduje:
a) počet bodů,
b) při rovnosti bodů počet vítězství,
c) když je vše rovno, vyšší podíl setů, popřípadě bodů,
d) při rovnosti všeho – vzájemné utkání,
e) poslední instance – los.
 ítězství ve skupině 3:0 nebo 3:1 (nebo 2:0) je za 3 body a 0 bodů
V
pro poraženého, vítězství 3:2 (2:1) je za dva body pro vítěze a jeden bod
pro poraženého.

Organizátoři	
Okresní a krajská kola organizují okresní a krajské rady AŠSK ČR ve spolupráci
s krajskými úřady a krajskými orgány ČVS. Republikové finále organizuje AŠSK
ČR ve spolupráci s ČUS a agenturou IMA Production s. r. o.

Ondřej Hudeček
Narozen: 9. 5. 1981
Sport: volejbal
HRÁČSKÁ KARIÉRA
Současný klub: VK ČEZ Karlovarsko
Reprezentace ČR: od roku 2002 do 2013
Největší úspěchy:
3× MS
4× ME
5 let kapitán
Týmové úspěchy:
2× mistr ČR (VK Jihostroj České Budějovice – 2000, 2002)
1× mistr Francie (AS Cannes – 2005)
vicemistr Francie (Cannes), 5× finalista francouzského poháru (Cannes, Montpellier, Beauvais)
Individuální ocenění:
bronz na mistrovství Evropy kadetů
bronz na olympijských hrách mládeže
V české volejbalové extralize si Ondřej Hudeček zahrál jen krátce, a to v Českých Budějovicích. Poté se
přestěhoval do Francie, kde odehrál více než 150 zápasů a získal titul mistra Francie. Reprezentační
kariéru ukončil přede dvěma lety v Opavě. Právě tam, byť reprezentoval už i předtím, za Česko poprvé
nastoupil v soutěžním utkání v základní sestavě. Bylo to v květnu 2004 v kvalifikaci mistrovství Evropy
proti Ukrajině. Tehdy Češi vyhráli 3:0 a posléze postoupili na šampionát.
Dlouholetý český reprezentant a kapitán národního týmu.
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HÁZENÁ

Patroni soutěže

Garant za AŠSK ČR
Vlastimil Hejcman

Garant za ČSH
Petr Rams

U Stezky 6, 326 00 Plzeň
Mobil: 603 314 470
E-mail: assk@pilsedu.cz

Bolzanova 1615/1, 110 00 Praha 1
Mobil: 273 160 086
E-mail: rams@chf.cz; mladez@chf.cz

Vojtěch Petrovský
Narozen: 25. 4. 1986
Sport: házená
HRÁČSKÁ KARIÉRA
Současný klub: Sportovní klub policie Frýdek-Místek, z. s.
Družstvo extraligy mužů: Pepino SKP Frýdek-Místek

Kategorie

IV. – chlapci a dívky dle tabulky věkových kategorií v termínovém kalendáři
AŠSK ČR.

Reprezentace ČR: 2008–2012, 2015–2016
Reprezentace ČR v mládežnických kategoriích: 2001–2007

Termíny

 ermíny postupových kol jsou uvedeny v tabulkách 1.1 a 1.2 v termínovém
T
kalendáři AŠSK ČR. Tyto termíny jsou aktualizovány na webových stránkách
www.assk.cz v sekci Soutěže. Pro pořadatele jsou uvedené termíny závazné.

Účastníci

 aždé družstvo má maximálně 14 hráčů, 2 vedoucí, 2 sady dresů různé barvy
K
s čísly a 2 míče na rozcvičení.

Pravidla

 raje se podle pravidel házené, soutěžního řádu házené a podle propozic,
H
které vypíše organizátor soutěže.

Největší úspěchy:
člen reprezentačního družstva na MS juniorů: 2005, 2006
1. místo na Akademickém MS 2012
2. místo na Akademickém MS 2010
1. místo v extralize 2007/2008, 2008/2009, 2009/2010
2. místo v extralize 2004/2005
3. místo v extralize 2003/2004, 2011/2012
1. místo v Českém poháru 2007/2008, 2010/2011

Přihlášky

 o okresních a krajských kol na tiskopisech určených jednotlivými krajskými
D
úřady (jsou-li soutěže hrazeny KÚ), do kvalifikace do republikového finále
v přihlášce (vzor č. 1). Soutěžící musí být žáky jedné školy.

Organizátoři

 kresní a krajská kola organizují okresní a krajské rady AŠSK ČR ve spolupráci
O
s krajskými úřady a krajskými orgány ČSH. Republikové finále organizuje AŠSK
ve spolupráci s ČUS a agenturou IMA Production s. r. o.

Individuální ocenění:
nejlepší střelec Extraligy házené mužů ČR v soutěžních ročnících 2005/2006, 2006/2007, 2014/2015
nejlepší střelec Akademického mistrovství světa 2014 v Portugalsku
Už od mládežnických družstev patřil vždy k nejlepším hráčům a přirozeným lídrům týmů, ve kterých
působil. V dorosteneckém věku hrál za A-tým mužů SKP Frýdek-Místek, který se až do roku 2005
účastnil česko-slovenské Handball International League (HIL). Vojta dlouhodobě patří mezi nejlepší
hráče a střelce Extraligy házené ČR. I když jeho fyzické parametry pro „spojku házené“ nejsou nijak
výrazné, prosazuje se svou pohyblivostí, herními dovednostmi a především hráčskou inteligencí
a přehledem na hřišti. Je odchovancem frýdecko-místecké házené, několik let působil i v blízké Karviné.
V současné době hraje opět „doma“, ve Frýdku-Místku, kde se zapojuje i do jiných činností v klubu.

Lenka Roháčková
Narozena: 16. 4. 1992
Sport: házená
HRÁČSKÁ KARIÉRA
Současný klub: brankářka DHC Sokol Poruba
Reprezentace ČR: účast na ME kadetek v Srbsku 2009
a MSJ v Ostravě 2012
Největší úspěchy:
1. místo v Českém poháru žen 2016
3. místo v Interlize 2015
vicemistryně ČR 2015, bronz 2016
účast v EHF Cupu a Challenge Cupu

30

31

PLAVÁNÍ
Garant za AŠSK ČR
Petr Lukášek

Garant za APŠ
Zdeněk Štěpánek

Husovo náměstí 45,
413 01 Roudnice nad Labem
Mobil: 605 148 437
E-mail: pluka@centrum.cz

Plavecká škola Delfín Pelhřimov,
Nádražní 1536, 393 01 Pelhřimov
Mobil: 602 481 441
E-mail: ps.delfin@tiscali.cz

Kategorie

I. – smíšená kategorie, 3. ročník základních škol, malé školy, velké školy

Termíny

 rvní kolo soutěže od 4. 9. 2017 do 26. 6. 2018.
P
Druhé kolo soutěže, ve kterém se školy na základě výsledků kvalifikují
do republikového finále v září 2018 v Plzni.
Účast v RF: vždy nejlepší škola v každém kraji a kategorii.
RF se zúčastní družstva škol: 6 + 1 + učitel – malé školy, 12 + 1 + učitel –
velké školy.
Disciplíny RF: plavání jednotlivců, plavecké štafety škol pro každou kategorii.
Konkrétní pravidla viz propozice republikového finále, které budou vydány
3 měsíce před konáním akce.

Účastníci

Pravidla

 áci 3. ročníku základních škol, kteří absolvují základní výcvik v plavání.
Ž
I. A / malé školy – počet dětí ve 3. ročníku do 25 dětí.
I. B / velké školy – počet dětí ve 3. ročníku 26 a více.
Všichni žáci musí být žáky jedné školy.

Patronka soutěže

Simona Baumrtová
Narozena: 24. 8. 1991
Sport: plavání
SPORTOVNÍ KARIÉRA
Současný klub: TJ Slávie Chomutov

Hodnocení jednotlivců: Po absolvování plavecké výuky bude každému žáku/
žákyni změřen čas na 25 m volným způsobem s přesností na 0,1 s a jeho/její
výkon zaznamenán plaveckou školou do systému, ve kterém se výkon oboduje
dle bodového systému. Na základě výsledků jednotlivců a jejich bodového
hodnocení bude stanoveno pořadí škol (malé školy, velké školy).
Hodnocení školy: Hodnocení školy se skládá ze součtu bodů prvních 6 žáků
školy (malé školy) nebo prvních 12 žáků (velké školy), v případě rovnosti bodů
rozhoduje o pořadí škol počet bodů dalšího žáka v pořadí (7. a případně
dalších u malých škol nebo 13. a případně dalších žáků u velkých škol až
do rozhodnutí).

Reprezentace ČR: od roku 2005

Přihlášky

 řihlášky prosím zasílejte prostřednictvím plaveckých škol do informačního
P
systému AŠSK na webovém portálu www.sportovniligazs.cz. Soutěžící musí
být žáky jedné školy.

Individuální ocenění:
nejlepší plavkyně ČR 2009, 2010, 2012, 2013
mnohonásobná mistryně ČR

Organizátoři

 valifikační kola organizují plavecké školy. Republikové finále organizuje AŠSK
K
ČR ve spolupráci s ČUS a agenturou IMA Production s. r. o.

K plavání se Simona dostala přes svého tatínka a dnes současného trenéra MUDr. Tomáše Baumrta,
který ji do bazénu přivedl v jejích 3 letech. Od malička navštěvovala chomutovský bazén, ale
od 4 do 13 let se souběžně s plaváním věnovala moderní gymnastice, která měla v této době nad
plaváním převahu. Vše se změnilo diagnostikovanou spondylolistézou L5/S1 a Simona byla nucena
se rozhodnout, který sport zvítězí. A vyhrálo plavání. Výsledky se okamžitě dostavily, v roce 2005
vyhrála svůj první mistrovský titul na trati 100 m znak v žákovské kategorii a kvalifikovala se na EYOF
(Evropské olympijské dny mládeže), což byla její první reprezentační akce. Od roku 2006 plave
8–10× týdně, k tomu má 2–3× kondiční přípravu. Když trénuje, naplave za týden průměrně padesát
kilometrů. V současné době je Simona českou rekordmankou v 9 plaveckých disciplínách.
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Největší úspěchy:
1. místo na ME 2013
4× stříbro na ME 2012–2013
6× bronz na ME 2010–2013
1× bronz na MS 2012
1× stříbro na SU 2015
7. místo na MS 2017
10. místo na OH 2012, účast na OH 2016
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Organizátoři

Partnerské svazy

PŘIDEJ SE
A SPORTUJ S NÁMI!

Partneři

Jakub Kohák, Barbora Špotáková a Ben Cristovao,
patroni ČUS SPORTUJ S NÁMI

Generální mediální partner

Ať jsou vaše kondice, věk i motivace jakékoli, můžete se přidat:
500 sportovních akcí a závodů během celého roku a po celé ČR!

Mediální partneři

Více na www.cus-sportujsnami.cz.

Oficiální dopravce
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Na vítězný tým v každém sportu čeká broušený Pohár ministra školství.
www.sportovniligazs.cz
www.facebook.com/sportovniligazs

