SEMINÁŘ PRO POŘADATELE
ŠKOLNÍCH SOUTĚŽÍ

NYMBURK 24. 3. 2018

PROGRAM
▶

10:00 ZAHÁJENÍ

▶

10:30 INFORMACE O ŠTAFETOVÉM POHÁRU 2018 (ŠP) + vytvoření el. propozic

▶

11:00 INFORMACE O POHÁRU ROZHLASU S ČESKOU SPOŘITELNOU 2018 (PR) + el. přihláška

▶

11:45 INFORMACE KE STŘEDOŠKOLSKÉMU ATLETICKÉMU POHÁRU (SAP)

▶

12:00 PREZENTACE MĚŘENÍ ČASŮ + RŮZNÉ

▶

12:30 OBĚD

▶

13:15 PŘEDÁNÍ TISKOVIN A ODMĚN POŘADATELŮM

▶

13:30 ŠKOLENÍ ATLETICKÉ KANCELÁŘE (AK2)

▶

18:00 UKONČENÍ

ORGANIZÁTOŘI ŠKOLNÍCH SOUTĚŽÍ 2018
ASOCIACE ŠKOLNÍCH SPORTOVNÍCH KLUBŮ ČR

▶

ČESKÝ ATLETICKÝ SVAZ

▶ Svatava SÁGNEROVÁ – viceprezidentka

▶

Libor VARHANÍK – předseda

▶ Tomáš KOLÁŘ – generální sekretář

▶

Tomáš JANKŮ – ředitel

▶ Antonín MORÁVEK – garant pro atletiku

▶

Vít RUS - vedoucí oddělení mládeže

▶

Veronika PURMANOVÁ – referent pro školní soutěže (PR, SAP)

▶

Naděžda KOŠTOVALOVÁ – referent oddělení soutěží (ŠP)

▶

Petra HELEŠICOVÁ- referent Sportovních středisek (SpS)

▶

Jiří ONDRÁČEK - statistik

▶

Jan FEHER – metodik

▶

▶ Petra KYTKOVÁ – sportovní úsek
▶ Jan PLICHTA – sportovní úsek
▶ Petr JANSA – sportovní úsek
▶ Katarína ŽELEZNÁ – marketingový úsek

ŠTAFETOVÝ POHÁR 2018
www.stafetovypohar.cz
➢

➢

5. ROČNÍK
PATRON: štafeta mužů 4 x 400 m
➢

DANIEL NĚMEČEK

➢

PATRIK ŠORM

➢

JAN TESAŘ

➢

VÍT MÜLLER

TERMÍNY ZÁVODŮ
➢

OKRESNÍ KOLA:

OD 16. 4. do 4. 5. 2018

➢

KRAJSKÁ FINÁLE:

OD 7. 5. do 15. 5. 2018

➢

REPUBLIKOVÉ FINÁLE: čtvrtek 24. května 2018 v Kolíně.
➢

(okresní kola a krajská finále dle uvážení pořadatele, s ohledem na další sportovní soutěže AŠSK v
daném okrese nebo kraji).

➢

Přihlášky a výsledky: pouze přes webovou stránku: www.stafetovypohar.cz
➢

PRAVIDLA
➢

ÚČASTNÍCI:

➢

Družstva základních škol žáků a žákyň prvního stupně, složena z žáků jedné školy.

➢

Družstvo tvoří 16 žáků ve složení:

➢

4 dívky (1. - 3. třída - ročník narození 2011, 2010, 2009, 2008)

➢

4 chlapci (1. - 3. třída - ročník narození 2011, 2010, 2009, 2008)

➢

4 dívky (4. - 5. třída - ročník narození 2008, 2007, 2006)

➢

4 chlapci (4. - 5. třída - ročník narození 2008, 2007, 2006)

DISCIPLÍNY
➢

8 x 100 m (1. - 3. třída – ročník narození 2011, 2010, 2009, 2008)

➢

8 x 100 m (4. - 5. třída – ročník narození 2008, 2007, 2006)

➢

8 x 200 m vybraní závodníci školy, kteří již startovali ve štafetách 8 x100m s následujícím rozdělením:

➢

➢

2 dívky + 2 chlapci (1. - 3. třída - ročník narození 2011, 2010, 2009, 2008)

➢

2 dívky + 2 chlapci (4. - 5. třída - ročník narození 2008, 2007, 2006)

8 x 200 m "B" závodníci, kteří neběželi ve štafetě 8x200 m "A"

Hodnotí se celkový dosažený čas ve 3. smíšených štafetách děvčat a chlapců 1. - 5. tříd.

DOPLŇKOVÉ DISCIPLÍNY

➢

hod medicinbalem 1 kg – obě kategorie

➢

skok daleký s odrazem z metrového pásma 4. - 5. třída - ročník nar. 2008, 2007, 2006

➢

skok z místa 1. - 3. třída – ročník nar. 2011, 2010, 2009, 2008

ADMINISTRACE pro pořadatele
➢

Pořadatelům je rozeslán návod k používání a přístup do administrace.

➢

Pořadatel se do administrace dostane z adresy www.stafetovypohar.cz/admin

➢

Každý pořadatel má své vlastní údaje, které se skládají z uživatelského jména (e-mail) a hesla
(pokud heslo nemá, nebo ho zapomněl, je možné ho vytvořit / obnovit).

➢

Administrace - databáze umožňuje pořadatelům spravovat jednotlivé přihlášky, stahovat si
aktuální soupisku a vkládat výsledky škol.

➢

Pořadatel může zobrazit, editovat a mazat školy.

➢

Uzavření přihlášek den před konáním závodu v 18:00 hodin.

ELEKTRONICKÉ PROPOZICE

➢

Manuál je zaslán všem pořadatelům ŠP 2018 včetně přihlašovacích údajů.

➢

Uživatelské jméno a heslo jsou shodné jako do systému Registr členů a
oddílů. Pokud pořadatel potřebuje mít do administrace nový přístup,
zažádá si o vytvoření nového přístupu u administrátora:
jiri.fluksa@onlinesystem.cz

ELEKTRONICKÉ PROPOZICE

➢

Pořadatel si po přihlášení do administrace propozice vytvoří a následně odešle k autorizaci.

➢

Po autorizaci se propozice zobrazí na webových stránkách ČAS a ŠP.

➢

El. propozice musí vyplnit a odeslat nejpozději 14 dní před konáním akce.

➢

Uzavření přihlášek den před konáním závodu v 18:00 hodin.

FINANCOVÁNÍ
PŘÍSPĚVĚK PRO POŘADATELE
OKRESNÍ KOLO

4 - 8 škol
5 000 Kč

KRAJSKÉ FINÁLE

16 000 Kč

REPUBLIKOVÉ FINÁLE

38 000 Kč

9 - 12 škol
7 000 Kč

13 a více
9 000 Kč

ODMĚNY – OKRESNÍ KOLO
ODMĚNY PRO ZÁVODNÍKY
1. - 3. MÍSTO CELKOVĚ
MEDAILE

1. MÍSTO VE ŠTAFETÁCH
MEDAILE

VÍTĚZ DOPLŇKOVÉ DISC.
MEDAILE

DRUŽSTVO CELKOVĚ
DIPLOM, POHÁR

ODMĚNY – OKRESNÍ KOLO
ODMĚNY „ JSEM ATLET“
ZÁVODNÍCI – všichni zúčastnění
UČITELÉ - přihlášené školy do 15. 3. 2018

NÁRAMEK „JSEM ATLET“
TRIKO S POTISKEM

ODMĚNY – KRAJSKÉ FINÁLE
ODMĚNY PRO ZÁVODNÍKY
1. - 3. MÍSTO CELKOVĚ 1. MÍSTO VE ŠTAFETÁCH
MEDAILE
MEDAILE

VÍTĚZ DOPLŇKOVÉ DISC.
MEDAILE

DRUŽSTVO CELKOVĚ
DIPLOM, POHÁR

ODMĚNY – KRAJSKÉ FINÁLE
ODMĚNY „ JSEM ATLET“
1. MÍSTO CELKOVĚ
2. - 3. MÍSTO CELKOVĚ
UČITELÉ

TRIKO S POTISKEM
LÁHEV S ÚCHYTEM
2x STOPKY S
POTISKEM

ODMĚNY – REPUBLIKOVÉ FINÁLE
ODMĚNY PRO ZÁVODNÍKY
4. - 15. MÍSTO
CELKOVĚ
DIPLOM

1. - 3. MÍSTO
CELKOVĚ
MEDAILE, DIPLOM

1. MÍSTO VE
ŠTAFETÁCH
MEDAILE

VÍTĚZ DOPLŇKOVÉ
DISC.
MEDAILE

DRUŽSTVO
CELKOVĚ
POHÁR

ODMĚNY – REPUBLIKOVÉ FINÁLE
ODMĚNY „ JSEM ATLET“

1. MÍSTO CELKOVĚ
2. - 3. MÍSTO CELKOVĚ
UČITELÉ

KŠILTOVKA, OSUŠKA
OSUŠKA
BATOH

POHÁR ROZHLASU
s Českou spořitelnou 2018

▶

JUBILEJNÍ 50. ROČNÍK / patří do Sportovní ligy ZŠ o Pohár ministra školství

▶

WEBOVÁ STRÁNKA:

▶

PATRON: MICHAELA HRUBÁ – skok vysoký

▶

KATEGORIE:

▶

www.poharrozhlasu.cz

▶

KATEGORIE III – 2006, 2005 2. stupeň + odpovídající ročníky víceletých gymnázií (děvčata, chlapci)

▶

KATEGORIE IV – 2004, 2003, 2002 2. stupeň + odpovídající ročníky víceletých gymnázií (děvčata, chlapci)

PODMÍNKY, KTERÉ JE POTŘEBA SPLNIT PRO ÚČAST V SOUTĚŽI:
▶

Družstvo je složeno z žáků / žákyň z jedné školy

▶

Členové družstva musí odpovídat stupněm školy

▶

Členové družstva musí odpovídat ročníkem narození ve všech úrovních

POHÁR ROZHLASU
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▶

TERMÍNY:
▶

OKRESNÍ KOLA:

do 12. 5. 2018

▶

KRAJSKÁ FINÁLE:

do 26. 5. 2018

▶

REPUBLIKOVÉ FINÁLE:

12. 6. 2018, Olomouc

v případě změny termínu konání závodu, kontaktujte ihned administrátora webu ČAS
na mail: jondracek@atletika.cz / tel: 233014404 (v pracovní den do 15 hod.)
▶

PŘIHLÁŠKY: přes www.poharrozhlasu.cz

▶

DISCIPLÍNY:
▶

Kat. III – 2005, 2006 děvčata: 60m, 600m, skok vysoký, skok daleký, hod míčkem 150g, štafeta 4x60m

▶

Kat. III – 2005, 2006 chlapci: 60m, 1000m, skok vysoký, skok daleký, hod míčkem 150g, štafeta 4x60m

▶

Kat. IV – 2004, 2003, 2002 děvčata : 60m, 800m, skok vysoký, skok daleký, vrh koulí 3kg, štafeta 4x60m

▶

Kat. IV – 2004, 2003, 2002 chlapci : 60m, 1500m, skok vysoký, skok daleký, vrh koulí 4kg, štafeta 4x60m

POHÁR ROZHLASU
s Českou spořitelnou 2018

▶

SPORTOVNĚ TECHNICKÉ POKYNY:
▶

▶

Závodí se podle pravidel atletiky a propozic. Ve všech kolech PR mají závodníci / závodnice ve skoku
dalekém, vrhu koulí a hodu kriketovým míčkem 4 soutěžní pokusy, ve skoku vysokém se po celou dobu
zvyšuje po 4 cm.

OMEZENÍ STARTŮ:
▶

Závodník / závodnice může startovat pouze ve 2 disciplínách a štafetě.

▶

Za družstvo mohou startovat 3 závodníci / závodnice v jedné disciplíně, z nichž 2 nejlepší bodují

▶

Družstvo tvoří 10 závodníků / závodnic na všech úrovních soutěže, možno přihlásit až 4 náhradníky /
náhradnice v každé kategorii.

▶

Ve štafetě 4 x 60 m mohou startovat za družstvo 2 štafety.

▶

V okresních kolech mohou startovat 2 družstva za školu
(v přihlášce je nutno jasně rozdělit na družstvo A a B)

POHÁR ROZHLASU
s Českou spořitelnou 2018

▶

DOKLADY PRO START:
▶

Předložená soupiska družstva potvrzená ředitelstvím školy. Soupiska obsahuje příjmení, jméno, úplná data
narození a třídu všech závodníků. Vzor soupisky ke stažení na webu AŠSK:

https://www.assk.cz/sportovni-souteze/dokumenty-k-soutezim/
▶

BODOVÁNÍ:
▶ Vítězí

družstvo s nejvyšším součtem bodů ze všech disciplín. Při rovnosti bodů vítězí družstvo, které získalo

ve větším počtu disciplín větší počet bodů.
▶

VÝSLEDKY:
▶ VÝSLEDKY
▶ ČAS

Z OK, KF A RF SE ZPRACOVÁVAJÍ V PROGRAMU ATLETICKÁ KANCELÁŘ 2 – POHÁR ROZHLASU.

zveřejní seznam postupujících škol z OK a KF a výsledky OK, KF, RF na www.poharrozhlasu.cz a
www.atletika.cz.

POHÁR ROZHLASU
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▶ORGANIZACE ZÁVODU
▶ PREZENTACE
▶ HLASATEL

(INFORMACE ZÁVODNÍKŮM, VEDOUCÍM DRUŽSTEV A DIVÁKŮM, KOMENTÁŘ ZÁVODŮ)

▶ ZAHÁJENÍ,
▶ ZÁVOD

ZÁVODNÍKŮ (SOUPISKA, ŠKRTY, …)

VYSTAVENÍ CEN PRO VÍTĚZE

(VYVĚŠOVÁNÍ STARTOVNÍCH LISTIN, VÝSLEDKŮ, ORGANIZACE SOUTĚŽÍ, FOCENÍ, NÁTÁČENÍ VIDEA)

▶ VYHLÁŠENÍ

▶ ODESLÁNÍ

VÝSLEDKŮ, UKONČENÍ

VÝSLEDKŮ Z AK2 NA WEB, ZPRACOVÁNÍ A ODESLÁNÍ FOTOGRAFIÍ POPŘ. VIDEA)

▶CO FOTIT?
▶ Vystavené

vyhlášení

▶ KRAJSKÉ

poháry a medaile, samotný průběh závodu (běžecké, skokanské disciplíny, štafety),

FINÁLE - BANNERY POHÁRU ROZHLASU + ČESKOU SPOŘITELNU S DĚTMI

AŠSK
▶

2.300 školních sportovních klubů, 115.000 členů, 84 okresních rad, 14 krajských rad,
367.810 sportovců v soutěžích

▶

„Bavíme děti sportem“

▶

Sportovní liga základních škol, Poháry AŠSK, celorepubliková finále v různých sportech,
mezinárodní soutěže ISF

▶

Štafetový pohár, Pohár rozhlasu s Českou spořitelnou, Středoškolský atletický pohár

Pohár rozhlasu s Českou spořitelnou
▶

Okresní kola

▶

85 okresních kol 23. 4. – 12. 5. 2018

▶

Termín přihlášek pořadatelů: do pátku 30. 3. 2018 do 24.00 hod.

▶

Kontaktujte vedoucí projektu Veroniku Purmanovou

Mobil: +420 725 985 972

Financování okresních kol
▶

Záloha na okresní radu:

12 000 Kč/ 4 kategorie
3 000 Kč/ kategorie

Medaile a poháry
▶

Medaile a poháry
▶

4 sady pohárů a medailí (2 kategorie)
▶

Kategorie III – děvčata, chlapci

▶

Kategorie IV – děvčata, chlapci

POHÁR
ROZHLASU
s Českou spořitelnou 2018
1. místo

Okresní kolo

▶

Termín dodání
▶

Expedice min 10 dní před závodem

(tj. závod v týdnu 23. – 27. 4., expedice nejpozději v pátek 13. 4.)

▶

Novinka: přímo na pořadatele

Částka
▶

Medaile: 16,02 Kč/ks vč. DPH, 2 115Kč (1 sada, 4 kategorie, 10 dětí + 1 doprovod)

▶

Pohár: 210,54 Kč/sada vč. DPH, 843Kč (1 sada, 4 kategorie, 1 tým)

▶

Celkem: 2 958Kč

▶

Lze čerpat z příspěvku na uspořádání akce

50,00 mm

▶

Distribuce
▶

Příspěvek: AŠSK -> 84 okresních rad + krajská rada Středočeského
kraje (okres Beroun) -> pořadatel

▶

Poháry a medaile: dodavatel -> na pořadatele

▶

Tiskoviny: ČAS -> na seminářích / elektronicky na pořadatele

▶

▶

Náramky „Jsem atlet“ pro všechny účastníky: ČAS -> na seminářích/
na pořadatele
Faktura za poháry a medaile: dodavatel -> na okresní radu

FINANCOVÁNÍ KRAJSKÝCH FINÁLE
▶

Pořadatel vyfakturuje po uspořádání krajského finále 28 000 Kč
(pořadatel obdrží příspěvek na uspořádání až po realizaci akce / soutěže)

▶

Bude uzavřena smlouva mezi ČAS a KAS / PAS
(finanční prostředky budou z ČAS odeslány na KAS / PAS)
(fakturace proběhne mezi pořadatelem a KAS / PAS)

▶

Akci je nutno vyúčtovat – zaslat fakturu – do 14ti dnů po realizaci akce

FINANCOVÁNÍ KRAJSKÝCH FINÁLE

▶

Doprovodný program (vystoupení, zpěv, tanec, …)

(pořadatel může využít až 5 000 Kč z příspěvku na uspořádání na úhradu doprovodného programu)

▶

Akci je nutno vyúčtovat – zaslat fakturu – do 14ti dnů po realizaci KF!!!

POHÁR ROZHLASU – KRAJSKÉ FINÁLE
▶

Distribuce
▶

Poháry, tiskoviny, odměny pro závodníky – seminář + krajští garanti +
krajské rady

▶

Medaile zašle dodavatel pořadateli s dostatečným předstihem před
soutěží

▶

Medaile a poháry hradí ČAS

Podmínky pro vyplacení příspěvku
▶

Vytvoření elektronických propozic přes formulář http://online.atletika.cz/administrace

▶

Elektronická přihláška do soutěže přes www.poharrozhlasu.cz

▶

Zpracování kanceláře závodu a odeslání výsledků v atletické kanceláři 2

▶

Poskytnutí fotografií z okresních kol AŠSK
▶ Odkaz:

https://www.zonerama.com/Poharrozhlasu (bude na WEBu)

▶Přihlašovací
▶

jméno: info@poharrozhlasu.cz

heslo: poharrozhlasu

Vystavené poháry a medaile, samotný průběh závodu (běžecké disciplíny,
skokanské disciplíny, štafety), vyhlášení

▶

Min. 10 ks

▶

Do 3 dnů po skončení soutěže

Časté dotazy
▶

Jakou formou a v jakém termínu obdrží pořadatel finance na
organizaci okresního kola?

Příspěvek bude nejpozději 10. dubna na účtech OR. Forma
vyúčtování probíhá dle domluvy OR a pořadatele. Kroky:
odsouhlasení rozpočtu, poté je vyfakturování, je možná i zálohová
faktura.
▶

Jakou formou a v jakém termínu obdrží pořadatel medaile a
poháry?

Dodavatel SABE zašle medaile přímo na pořadatele, vyexpeduje
min 10 dní před závodem (tj. závod se koná v týdnu 23. – 27. 4.,
expedice nejpozději v pátek 13. 4.)
▶

Jaký právní vztah je mezi pořadatelem a OR?

Faktura – viz výše

Časté dotazy
▶

Co se stane, pokud pořadatel nesplní podmínku vést výsledky v
atletické kanceláři či neposkytne fotografie?

Ztrácí nárok na 1 500Kč z příspěvku
▶

Kdy bude schválen rozpočet na MŠMT, resp. optimistický
rozpočet?

Odhad MŠMT je měsíc po uzavření žádostí (16. 3.), tj. v druhé půlce
dubna
▶

Jakým způsobem a kdy bude probíhat vyúčtování zálohy na
okresní kola?

Jedná se o domluvu mezi OR a pořadatelem. Jedná se o fakturu
po skončení kola, případně může být vystavena i zálohová
faktura. Viz výše.

POHÁR ROZHLASU
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▶ODMĚNY PRO ZÁVODNÍKY

ZÁVODNÍCI

DRUŽSTVO

OKRESNÍ KOLO

MEDAILE

DIPLOM, POHÁR

KRAJSKÉ FINÁLE

MEDAILE

DIPLOM, POHÁR

REPUBLIKOVÉ FINÁLE

MEDAILE

DIPLOM, POHÁR

POHÁR ROZHLASU
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▶ODMĚNY PRO ZÁVODNÍKY Z PROJEKTU JSEM ATLET
OKRESNÍ KOLO

PRO VŠECHNY ZÁVODNÍKY

NÁRAMEK „JSEM ATLET“

KRAJSKÉ FINÁLE

1. MÍSTO

KŠILTOVKA,
SÁČEK NA BOTY

KRAJSKÉ FINÁLE

2. - 3. MÍSTO

KŠILTOVKA

REPUBLIKOVÉ FINÁLE

1. MÍSTO

OSUŠKA, SLUCHÁTKA

REPUBLIKOVÉ FINÁLE

2. – 3. MÍSTO

OSUŠKA

REPUBLIKOVÉ FINÁLE

UČITELÉ

OSUŠKA

POHÁR ROZHLASU
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FOTKY ZE ZÁVODŮ
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FOTKY ZE ZÁVODŮ
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FOTKY ZE ZÁVODŮ
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▶PŘIPOMÍNKY
▶
▶

▶
▶

K ORGANIZACI

Změny v přihláškách v den závodu před poradou.
Výška – pro zrychlení zajistit dvě výškařská doskočiště, dále je možno dát do propozic
nebo alespoň oznámit na poradě vedoucích družstev možnost zvýšit první dvě
zvyšování o 8 cm v duchu zachování zvyšování po 4 cm podle propozic.
Měření dle pravidel atletiky.
Skok daleký – lze skákat na více sektorech, ale jedna kategorie nesmí být rozdělena
do dvou skupin, aby někdo neskákal po větru a druhý proti.
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Míček / koule – v žádném případě neorganizovat soutěže tak, aby závodníci
absolvovali 4 pokusy hned za sebou.
Doporučit vložit štafety na začátek časového pořadu (vytvoří se týmová atmosféra
hned od začátku soutěže a neprotahuje se program v závěru, kdy všichni spěchají
domů – vzniká tak větší prostor pro vyhlášení).
Přístup na plochu a sektory – doporučuje se vymezit prostor v těsné blízkosti sektorů,
pokud to průběh závodu a prostorové možnosti umožňují, aby mohli být týmoví
kolegové a učitelé v těsné blízkosti soutěžících (zejména skok vysoký, dálka, míček,
koule).
Závodní oblečení – doporučujeme stejné závodní oblečení školního družstva.

STŘEDOŠKOLSKÝ ATLETICKÝ
POHÁR 2018
▶

NÁVRHY TERMÍNŮ:
▶

OKRESNÍ KOLA:

4. – 20. 9. 2018

▶

KRAJSKÁ FINÁLE:

▶

REPUBLIKOVÉ FINÁLE:

po dokončení všech OK v kraji nejpozději do 11. 10. 2018
18. 12. 2018, hala - Ostrava

v případě změny termínu konání závodu, kontaktujte ihned administrátora webu ČAS
na mail: jondracek@atletika.cz / tel: 233014404 (v pracovní den do 15 hod.)
▶

PŘIHLÁŠKY: přes www.stredoskolskypohar.cz

▶

DISCIPLÍNY:
▶

Dívky: 60 m, 200 m, 800 m, výška, dálka, koule 3 kg, štafeta 100 – 200 – 300 - 400 m

▶

Chlapci: 100 m, 400 m, 1500 m, výška, dálka, koule 5 kg, štafeta 100 – 200 – 300 - 400 m

