
PROPOZICE OKRESNÍHO KOLA 

ODZNAKU VŠESTRANNOSTI 2022
Pod patronací Českého olympijského výboru

1 Pořadatel Český olympijský výbor

2 Organizátor a kontaktní osoba

3 Termín

4 Místo konání

5 Účastníci

Družstva: 4 dívky a 4 chlapci stejné školy, narození v letech 2008, 2009, 2010 a 2011

Jednotlivci: ročníky narození 2007 (CH15, D15), 2008 (CH14, D14), 2009 (CH13, D13), 2010 (CH12, D12), 2011 (CH11, D11) 
a 2012 (CH10, D10)

Učitelé: Závod učitelů

Omezení startu: 
•  každá škola může vzít na okresní kolo 1 družstvo a až 16 jednotlivců (větší účast možná, ale nutná dohoda s organizátorem akce)

•  účast jednotlivců není podmíněna účastí družstva příslušné školy v okresním kole

6 Přihlášky

On-line na http://www.ceskosportuje.cz/sazkaolympijskyviceboj/okresni-a-krajska-kola/, nejpozdeji do 24 hodin před akcí.

Originál SOUPISKY DRUŽSTEV a JEDNOTLIVCŮ potvrzený ředitelstvím příslušné školy předá vedoucí družstva (vedoucí jednotliv-
ců) organizátorovi při prezenci.

Změny v soupiskách lze provést při prezenci..

7 Disciplíny
Pětiboj, stejný pro všechny kraje:  
Trojskok, medicinbal, švihadlo, kliky, běh na 1000 m nebo dribling nebo plavání

8 Bodování
Podle bodovacích tabulek Odznaku všestrannosti.

Aktuální verzi neleznete po přihlášení školy na www.sazkaolympijskyviceboj.cz ve Vašem adminu.

9 Pravidla
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

10 Prezence

11 Startovné Družstva ani jednotlivci startovné ani žádné jiné poplatky neplatí.

12 Rozhodčí Zajistí pořadatel, v případě potřeby bude využit doprovod družstev.

13 Ceny
Družstva na 1.–3. místě obdrží poháry a medaile. Jednotlivci na 1.–3. místě obdrží medaili a diplom. Každé družstvo, které dokončí 
soutěž, obdrží diplom s umístením a dosaženým počtem bodů. Do konečného pořadí jednotlivců v ročnících narození 2008 až 2011  
se započítávají i účastníci ze soutěže družstev..

14 Pojištění
Účastníci nejsou pojištěni proti úrazům ani krádežím a ztrátám.

Každý účastník je povinen mít s sebou průkaz zdravotního pojištění.

15 Upozornění Povinností všech družstev je zúčastnit se zahajovacího i závěrečného ceremoniálu.

16 Postup na Krajské kolo
Družstva: Z každého okresního kola postupují přímo družstva na 1. a 2. místě.

Jednotlivci: 1. a 2. dívka + 1. a 2. chlapec z okresních kol v ročnících 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 a 2012. V případe, že na 
prvních dvou místech budou závodníci z postupujících družstev, do krajského kola postoupí závodníci z dalších míst..

17 Krajské kolo

18 Poznámky


	organizator: Jakub Wiedner
	termin: 22.4.2022
	misto: ZŠ Maršovská Teplice
	prezence: 8:00 - 8.30 - zádní vchod u venkovního hřiště 
	poznamky: 
	krajske kolo: 12.5. atletický stadion Klášterec nad Ohří
	discipliny: [1000 m, dribling]


