
PROPOZICE 
 

4. ročníku atletické olympiády základních škol náchodského okresu 
o putovní pohár Kulturní a sportovní nadace města Náchoda 

 
konané pod záštitou starosty města Náchoda. 

 
Pořadatel: Kulturní a sportovní nadace města Náchoda, Masarykovo náměstí 40, 54701 
Náchod, mail: s.matoulkova@mestonachod.cz, tel.: 778701318 
Termín konání: 20.6.2022 
Místo konání: Náchod, stadion Hamra 
 
Ředitel závodu: Ing. Pavel Sobotka 
Hlavní rozhodčí: Mgr. František Majer 
Lékař: MUDr. Edita Nováková 
Vedoucí závodní kanceláře, administrativa a výsledky: Sabina Matoulková 
 
Časový sled závodu:   7.30 – 8.30 Prezentace 

8.45 – Slavnostní zahájení 
9.00 – Začátek disciplín, časový rozpis disciplín bude záležet na 
počtu přihlášených škol 
13.30 – Slavnostní vyhlášení (předpokládaný čas) 

 
Kategorie a disciplíny: 
Dívky mladší – 1. stupeň (ročník narození 2010 mladší) - DML 
- běh na 60 m 
- běh na 600 m 
- hod kriketovým míčkem  
- skok do dálky 
- skok do výšky 
 
Hoši mladší – 1. stupeň (ročník narození 2010 a mladší) - HML 
- běh na 60 m 
- běh na 600 m 
- hod kriketovým míčkem  
- skok do dálky 
- skok do výšky 
 
Dívky starší – 2. stupeň (ročník narození 2006 - 2010) - DST 
- běh na 60 m 
- běh na 800 m 
- vrh koulí (3 kg) 
- skok do dálky 
- skok do výšky 
 
Hoši starší – 2. stupeň (ročník narození 2006 – 2010) - HST 
- běh na 60 m 
- běh na 800 m 
- vrh koulí (4 kg) 
- skok do dálky 
- skok do výšky 
 
Každá škola musí splnit tyto podmínky: 
- Členy družstva školy musí být výhradně žáci příslušné školy. 
- Členové družstva musí odpovídat stupněm školy vyhlášené kategorii. 
- Členové družstva musí odpovídat ročníkem narození vyhlášené kategorii. 
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Hodnocení škol: Za umístění závodníků v každé disciplíně budou školám přidělovány body. 
Škola, která obdrží nejvyšší počet bodů, získá putovní pohár nadace. V případě rovnosti 
bodů dvou nebo více škol o umístění škol rozhoduje vyšší počet lepších umístění.  
 
Oceněny poháry budou zvlášť první tři školy, které se umístí na 1.-3. místě v kategorii 
prvního stupně ZŠ (1.-5. třída) a první tři školy, které se umístí na 1.-3. místě v kategorii 
druhého stupně ZŠ (6.-9. třída). Putovní pohár je vítězná škola povinna vrátit Kulturní a 
sportovní nadaci do 31.5.2023. 
 
Vítězná škola v každé kategorii obdrží poukaz na nákup sportovního vybavení v hodnotě 
2000 Kč. Škola na druhém místě obdrží poukaz na nákup sportovního vybavení v hodnotě 
1500 Kč a škola na třetím místě obdrží poukaz na nákup sportovního vybavení v hodnotě 
1000 Kč. 
Škola, která získá putovní pohár nadace, obdrží poukaz na nákup sportovního vybavení 
v hodnotě 3000 Kč. 
 
Bodování disciplín: Jednotlivá umístění v každé disciplíně se budou bodovat takto: 1. místo 
11 bodů, 2. místo 9 bodů, třetí místo 8 bodů,atd. až za 10. místo bude 1 bod. 

 
V každé disciplíně a v každé kategorii bude moci školu reprezentovat vždy pouze 
jeden závodník.  První tři závodníci v každé disciplíně obdrží medaili a diplom. 
 
Jeden závodník může startovat maximálně ve dvou disciplínách a pouze v jedné 
kategorii. Pokud se z důvodu případné účasti v jiné disciplíně k další disciplíně ve 
stanoveném čase nedostaví, bude diskvalifikován (v případě běhů) nebo mu propadne daný 
pokus (v případě hodů a skoků). 
 
Důležité upozornění. Z kapacitních důvodů je maximální možný počet zúčastněných škol 
stanoven na 20. Přihlášky  škol budou přijímány postupně podle termínu přihlášení až do 
naplnění kapacity. 
 
Jmenovité přihlášení závodníků: Závodníky na jednotlivé disciplíny je třeba jmenovitě 
přihlásit do 31.5.2022. V případě nemoci nebo jiného závažného důvodu, kvůli kterému se 
přihlášený závodník nebude moci závodu zúčastnit, je možné jméno závodníka změnit ještě 
mailem před konáním závodů nebo nejpozději při prezentaci – v tomto případě však je 
možná maximálně jedna změna za každou školu. 
 
Prezentace: vedoucí každé školy provede prezentaci přihlášených závodníků v závodní 
kanceláři na Hamrech ve výše uvedeném čase. 
 
Pravidla: soutěží se podle pravidel atletiky. 
U každé disciplíny bude přítomen akreditovaný rozhodčí atletiky.  
Jsou povoleny tretry s hřeby max. 6 mm nebo s tartanovými hřeby. 
 
Šatny: Jsou zajištěny v areálu. 
 
Materiální zajištění: Technické zabezpečení závodu hradí Kulturní a sportovní nadace 
města Náchoda a město Náchod. Jízdné hradí vysílající škola. 
 
Za zdravotní stav závodníků odpovídá vysílající škola. 
 
Startovné se nehradí. 
 
Protesty: Protest může podat vedoucí školy v kanceláři závodů do 15 minut po vyvěšení  
výsledků dané disciplíny s vkladem 200 Kč. Bude-li protest uznán, vklad bude vrácen. V 
opačném případě propadá vklad ve prospěch pořadatele.  
 



 
 
 
 
Popis disciplín: 
Skok do výšky  
- DML – základní výška 90 cm, zvyšování do 120 cm po 5 cm, dále po 3 cm 
- HML – základní výška 100 cm, zvyšování do 130 cm po 5 cm, dále po 3 cm 
- DST – základní výška 110 cm, zvyšování do 130 cm po 5 cm, dále po 3 cm 
- HST – základní výška 120 cm, zvyšování do 140 cm po 5 cm, dále po 3 cm 
Na každou výšku jsou tři pokusy. Vrchní rozhodčí může před zahájením disciplíny povolit 
jinou základní výšku. 
 
 
Skok do dálky  
Každý závodník má tři pokusy. Nejlepší se započítává do celkového umístění (v případě 
rovnosti nejlepšího výkonu se započítávají také další pokusy). 
 
Hod kriketovým míčkem, vrh koulí 
Každý závodník bude mít tři pokusy. Nejlepší se započítává do celkového umístění. 
 
Běh na 60 m 
Start z bloků. Všichni závodníci absolvují rozběhy. Šest závodníků s nejlepšími výkony 
(měřeno elektronicky) postupuje do finále A, závodníci s výkony na 7.-12. místě postupují do 
finále B. Účastníci finále A obsadí 1.-6. místo, účastníci finále B obsadí 7.-12. místo bez 
ohledu na dosažený čas ve finále. 
 
Běhy na 600 a 800 m 
S ohledem na počet účastníků se poběží 1-2 běhy. O pořadí rozhodnou dosažené časy. 
 
 
 
 
 
 
hlavní rozhodčí       ředitel závodu 
Mgr. František Majer       Ing. Pavel Sobotka 


