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PROPOZICE – XII. OLYMPIÁDY DĚTÍ A MLÁDEŽE PARDUBICKÉHO KRAJE

Milí mladí sportovci,
 
dovolte, abych vás pozdravil u příležitosti XII. Olympiády dětí a mládeže Pardubického kraje, která 
se letos koná na Chrudimsku. Vaše družstva ze základních a středních škol si svou účast na krajském 
kole musela vybojovat, a tak už přítomnost na celém klání je pro všechny úspěchem a hezkou příle-
žitostí se setkat s vrstevníky a soupeři z dalších škol. 
 
Budete poměřovat své výkony, které budou záviset na vaší formě, přípravě, tréninku a třeba i podpo-
ře kamarádů. Nezapomeňte při tom, prosím, ani na fair play.
 
Možná se sport pro některé z vás stane životní náplní, ale pro většinu lidí může být krásným doplň-
kem pracovního života. Přeji vám, ať vás při sportování těší nejen výsledky, ale také energie, kterou 
vám překonávání vlastních limitů vnese do všedních a svátečních dní.
 

Martin Netolický
hejtman Pardubického kraje
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PROPOZICE
XII. OLYMPIÁDY DĚTÍ A MLÁDEŽE

PARDUBICKÉHO KRAJE
Pořadatel:  ParduBiCkÁ kraJskÁ orGaniZaCe čus ve spolupráci s ParduBiCkÝm kraJem, 

CHrudimskÝm denÍkem, sPortoVni unii CHrudimska, městy Chrudim, 
slatiňany, Hlinsko, skuteč, asoCiaCÍ ŠkolnÍCH sPortoVnÍCH kluBŮ a domem 
dětí a mládeže Chrudim 

 V rámci akce sPortuJ s nÁmii

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

Termín: říjen 2013–květen 2014 (dle propozic jednotlivých sportů)

Čestné předsednictvo: Petr ŘEZNÍČEK starosta města Chrudim
 MVDr. Ivan JENÍK starosta města slatiňany
 PhDr. Magda KŘIVANOVÁ starosta města Hlinsko
 Pavel NOVOTNÝ starosta města skuteč
  
Organizační výbor: Předseda  František ryŠaVÝ 
 Zástupce aŠsk ota duŠek 
 Zástupce ddm Chrudim eva merHautoVÁ
 Ředitel soutěží  Vojtěch čiŽinskÝ
 Hospodářská komise Jaroslava karlÍkoVÁ  
 tisková komise  romana netoliCkÁ – Petr noVÁk 
 Předseda stk Jarmil truHlÁŘ 
 stk Corny klára JelinkoVÁ   
 stk atletického čtyřboje karel Fiedler  
 stk fotbalu ladislav matras   
 stk minifotbalu ladislav matras  
 stk basketbalu Jiří CHlÍBek   
 stk florbalu  Petr kučera + tomáš koPeCkÝ 
 stk hokejbal Josef koZel 
 stk plavání  eva merHautoVÁ   
 stk přespolního běhu Petr sVoBoda   
 stk stolního tenisu Jaroslav sCHeJBal   
 stk volejbalu Šárka steklÁ   
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Kontaktní adresa: Sportovní unie Chrudimska, V Průhonech 685, 537 03 Chrudim 
 e-mail: vcizinsky@quick.cz | TZ: 469 622 087 | mobil: 724 318 058
   
 Pardubická krajská organizace ČUS, K Vinici 1901, 530 02 Pardubice
 e-mail: jarmil.truhlar@seznam.cz | (tm): 721212313

Místa konání: Atletický čtyřboj:  atletický stadion Chrudim
 Středoškolský pohár CORNY:  atletický stadion Chrudim
 Přespolní běh:  areál klubu klasického lyžování  

Hlinsko – rataje
 Basketbal:   sportovní hala Chrudim  

a tělocvična soŠ a sou Chrudim
 Minifotbal: Hřiště s umělou trávou Chrudim
 Florbal:   ZŠ – městská sportovní hala skuteč
   sŠ – sportovní hala Chrudim
 Fotbal:   Hřiště s umělou trávou Chrudim 
  Hokejbal: Zimní stadion Chrudim
 Plavání:  krytý plavecký bazén Chrudim
 Stolní tenis:  Herna stolního tenisu Chrudim
 Volejbal:  sportovní areál sk spartak slatiňany

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 přísluš-

ného 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 Xii. 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.
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Úhrada:   zúčastněné školy hradí svým účastníkům případné náklady na občerstvení.
   náklady na  uspořádání jednotlivých sportů,včetně příspěvku na  dopravu 

hradí: ParduBiCkÝ kraJ, sportovní unie Chrudimska a aŠsk.

Ceny: prvá tři družstva získávají diplomy a medaile

Bodování regionů: Za umístění v jednotlivých sportech na 1.–4. místě 10, 7, 5, 3 body
 V případě stejného počtu bodů rozhoduje o umístění větší počet 
 prvních míst, resp. 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
 a Putovní pohár DENÍKU.

Slavnostní zakončení XII. KRAJSKÉ OLYMPIÁDY  
se uskuteční v v KD Skuteč –  září 2014   

(datum bude určeno dodatečně)

 
František RYŠAVÝ

předseda organizačního výboru

  Ota DUŠEK Vojtěch ČIŽINSKÝ Jarmil TRUHLÁŘ
  zástupce aŠsk ředitel soutěží předseda stk
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TERMÍNOVÁ LISTINA XII. KRAJSKÉ OLYMPIÁDY MLÁDEŽE

Říjen 2013  1.10. 2013 atletika  sŠ chlapci, dívky soutěž B–P
  Corny PoHÁr 
  8. 10. 2013 přespolní běh  sŠ chlapci, dívky soutěž B
 8. 10. 2013 přespolní běh ZŠ chlapci, dívky soutěž B
  22. 10. 2013 minifotbal ZŠ chlapci soutěž B
 
listopad 2013  5. 11. 2013  stolní tenis ZŠ chlapci, dívky soutěž C
  7. 11. 2013 stolní tenis sŠ chlapci, dívky soutěž B
  

Prosinec 2013 10. 12. 2013 plavání ZŠ chlapci, dívky soutěž B
  10. 12. 2013 plavání sŠ chlapci, dívky soutěž C
  19. 12. 2013  volejbal sŠ chlapci, dívky soutěž B
 
leden 2014 15. 1. 2014 florbal  ZŠ chlapci, dívky soutěž B-P
 16 . 1. 2014 florbal sŠ chlapci, dívky soutěž C

Březen 2014  4. 3. 2014  basketbal ZŠ chlapci, dívky soutěž B

duben 2014 15. 4. 2014 basketbal sŠ chlapci, dívky soutěž C
 16. 4. 2014 fotbal sŠ chlapci soutěž C 
  
květen 2014 13. 5. 2014 hokejbal sŠ soutěž C
 14. 5. 2014 hokejbal ZŠ 6.–7. tř. + 8.–9. tř.  soutěž C
 15. 5. 2014 hokejbal ZŠ 1.–3. tř. + 4.–5. tř. soutěž C
 22. 5. 2014 atletický čtyřboj ZŠ chlapci, dívky soutěž B
 29. 5. 2014  volejbal ZŠ chlapci, dívky soutěž C
 
  
Poznámka: soutěž B, C = dělení sportovních soutěží dle aŠsk.
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Adresář zodpovědných pracovníků 
za jednotlivé regiony ČUS:

Chrudim: Václav Štěňha, sokolská 611, 538 03 Heřmanův městec
 e-mail: vaclav.stenha@tiscali.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: mgr.libor Podhorný,strážnického 6, 571 01 moravská třebová
 e-mail: l.podhorny@orcz.cz | mobil: 603 891 316

Pardubice: Jarmil truhlář, Prodloužená 267, 530 09 Pardubice
 e-mail: jarmil.truhlar@seznam.cz | mobil: 721 212 313
  Na tuto adresu zasílejte 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

Ústí n. Orlicí: Jana kaplová, královehradecká 937, 562 01 Ústí nad orlicí
 e-mail: jana.kaplova@iex.cz | mobil: 606 461 475

Svitavy: mgr. Horymír kodeš, Gymnázium, svitavská 310/16, 571 01 moravská třebová
 e-mail: h.kodeš@gmt.cz | mobil: 737 855 921 
 

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

Výsledky budou zveřejňovány na:  www.pks-cstv.cz 
www.cstv.cz /chrudim 
http://krpar.xf.cz/
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XI. KO atletický čtyřboj 1. místo Gymnázium Česká Třebová

XI. KO minifotbal 1. místo ZŠ U Stadionu Chrudim
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XI. KO basketbal 1. místo Gymnázium Česká Třebová

XI. KO basketbal 1. místo ZŠ Benešovo náměstí Pardubice
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XI. KO florbal 1. místo Gymnázium Dašická Pardubice

XI. KO florbal 1. místo OA a SOŠ CR Choceň 
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XI. KO hokejbal kat. II . 1. místo ZŠ Polabiny 3 Pardubice 

XI. KO hokejbal kat. I. 1. místo ZŠ Polabiny 2 Pardubice
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ATLETIKA SŠ  
CORNY – STŘEDOŠKOLSKÝ POHÁR

Pořadatel:   sportovní unie Chrudimska ve spolupráci s atletikou Chrudim a Gymnáziem 
Josefa ressela

Termín:  1. října 2013 – úterý

Místo:  atletický stadion Chrudim – V Průhonech 685
Řídící soutěže:  Mgr. Klára Jelinková | mobil: 774 529 204 

Přihlášky:   včetně vyhodnocovací karty stŘedoŠkolskÉHo PoHÁru  
do 25. září 2013 na adresu: eva merhautová, dům dětí a mládeže,  
Palackého 418, 537 01 Chrudim | e-mail: evamerhautova@seznam.cz

 
Prezence:  v den závodů do 9.00 hod.

Zahájení:  v 10.00 hod.

Startují:  prvá dvě družstva jednotlivých kategorií z okresních olympiád

Kategorie:   V. studenti 1.–4. ročníků, u víceletých gymnázií z kvinty až oktávy, narození 
v létech 1994–1998

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

  Chlapci:  100 m, 400 m, 1 500 m, výška, dálka, koule 5 kg, 
štafeta 100 m – 200 m – 300 m – 400 m

  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.

Počet  V jednom družstvu maximálně 12 závodníků.
startujících:  každé družstvo musí být sestaveno ze žáků stejné školy.

Omezení jednotlivci – 2 discipliny a štafeta (není možná kombinace 400 m,
startů:  1 500m a 400 m ve štafetě)
 družstva – nejvíce 3 závodníci v jedné disciplině a nejvíce dvě štafety

Hodnocení:  podle bodovacích tabulek pro mládež, vydaných v roce 1996.
  střední tratě (800 m dívek a 1 500 m chlapců)se bodují podle tabulek
  pro vícebojaře, štafeta 1-2-3-4 podle běhu na 1 000 m (dívky i chlapci).
  do bodového součtu družstva se počítají ve všech kolech nejvíce
  dva nejlepší v každé disciplině 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.
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ATLETIKA – PŘESPOLNÍ BĚH SŠ + ZŠ

Pořadatel:  sportovní unie Chrudimska ve spolupráci s kkl Hlinsko
  
Termín:   8. října 2013 – úterý

Místo:   Hlinsko – rataje (areál klubu klasického lyžování)

Řídící soutěže:  Petr Svoboda | mobil: 731 029 990

Přihlášky:   do  2. 10. 2013 na  adresu: Petr svoboda, Fügnerova 858, 539  01 Hlinsko 
e-mail: ckmtb.prihlaska@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: sŠ chlapci, dívky – V. kategorie
   žáci a žákyně sŠ, účastníci denního studia 1.–4. ročník (nar.1994–1998)
   za osmiletá gymnázia nesmí startovat žáci, žákyně 4. a nižších tříd
   ZŠ chlapci, dívky iii. kategorie 6.–7. ročník (nar. 2002, 2001, 2000)
  prima a sekunda osmiletých gymnázií
   ZŠ chlapci, dívky iV. kategorie 8.–9. ročník (nar. 2000, 1999, 1998, 1997)
  tercie a kvarta osmiletých gymnázií,
  prima a sekunda šestiletých gymnázií

Discipliny:  V. kategorie – chlapci 5 km, dívky 3 km
   iV. kategorie – chlapci 3 km, dívky 1,5 km
   iii. kategorie – chlapci 2 km, dívky 1,5 km 

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.
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ATLETICKÝ ČTYŘBOJ ZŠ 

Pořadatel:  sportovní unie Chrudimska ve spolupráci s atletikou Chrudim
  
Termín:  22. května 2014 – čtvrtek
  
Místo:  atletický stadion Chrudim – V Průhonech 685

Řídící soutěže:  Karel Fiedler | mobil: 603 365 033
  
Přihlášky:   do 19. 5. 2014 | na adresu: eva merhatuová, dům dětí a mládeže,  

Palackého 418, 537 01 Chrudim | e-mail: evamerhautova@seznam.cz
 
Kategorie:  8.–9. ročník ZŠ (roč. 2000, 1999, 1998, 1997) chlapci, dívky
 prima a sekunda šestiletých gymnázií
  
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.

Discipliny:  sprint 60 m chlapci, děvčata ZŠ 
 vytrvalost 1000 m 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 3 kg, chlapci 4 kg
   
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 nezdařený, nebo zdařený.
  
Bodování:   Výkony se bodují podle platných tabulek pro mládež z roku 2003, včetně plat-

ného vydání z roku 1996 a 1992.
  Při stejném bodovém součtu získává lepší umístění družstvo, jehož poslední 

započítávaný závodník dosáhl vyššího počtu bodů.

Vyžadované  soupiska družstva, potvrzená ředitelem školy, výpis disciplin (koule/ 
doklady:  míček,skok vysoký/daleký)
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BASKETBAL ZŠ + SŠ

Pořadatel:  sportovní unie Chrudimska ve spolupráci s BC darren Chrudim
 
Termín:  ZŠ – 4. března 2014 – úterý
 SŠ – 15. dubna 2014 – úterý

Místo:  chlapci – sportovní hala Chrudim (tyršovo nám.)
 dívky – tělocvična soŠ a sou Chrudim (čáslavská 205)
 
Řídící soutěže: Jiří Chlíbek | mobil: 736 752 231
 
Přihlášky:  ZŠ do 28. února 2014
 sŠ do 10. dubna 2014 
 na adresu: Vojtěch čižinský, V Průhonech 685, 537 03 Chrudim
 e-mail: vcizinsky@quick.cz 
 
Kategorie:  žáci a žákyně ZŠ 8. a 9. tříd (roč. 2000, 1999, 1998, 1997)
 tercie a kvarta osmiletých gymnázií, prima a sekunda šestiletých gymnázií
  žáci a žákyně sŠ, účastnící denního studia 1.– 4.ročník (nar. 1994 – 1998)
  kvinta až oktáva osmiletých gymnázií, tercie až sexta šestiletých gymnázií

Startují:  vítězná družstva jednotlivých kategorií okresních olympiád

Předpis:   hraje se podle platných Pravidel basketbalu, soutěžního řádu a znění tohoto 
rozpisu. maximální počet hráčů 10 + 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

Hodnocení:  v případě rovnosti bodů, rozhoduje o pořadí:
 1. vzájemné utkání
 2. rozdíl skóre
 3. poměr skóre

Časový pořad:  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,pořádek v šatnách,čistotu 
  sportovní sálové obuvi a bezpečnost svěřených žáků
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FLORBAL ZŠ + SŠ
Základní školy zároveň jako ORION FLORBAL CUP 

Pořadatel: sportovní unie Chrudimska
  
Termín:  ZŠ – 15. ledna 2014 – středa,  SŠ – 16. ledna 2014 – čtvrtek

místo:  ZŠ – městská sportovní hala skuteč, sŠ – sportovní hala Chrudim

Řídící soutěže:  ZŠ – Mgr. Tomáš Kopecký | mobil: 775 559 855
 sŠ – Petr Kučera | mobil: 774 780 188
 
Přihlášky:  do 9. ledna 2014
 na adresu: Vojtěch čižinský, V Průhonech 685, 537 03 Chrudim
 e-mail: vcizinsky@quick.cz 
 
Kategorie:  chlapci, děvčata
 8.–9. ročník ZŠ (roč. 2000, 1999,1998, 1997)
  tercie a kvarta osmiletých gymnázií, prima a sekunda šestiletých gymnázií
 sŠ 1.–4. třídy (roč. 1994–1998)
 kvinta až oktáva osmiletých gymnázií, tercie až sexta šestiletých gymnázií) 

Startují:  vítězná družstva okresních olympiád

Předpis:  hraje se podle pravidel čfbu a znění tohoto rozpisu
 brankář musí mít obličejovou masku
 hokejky musí být z plastického materiálu, zahnutí čepele nesmí
 přesáhnout 30 mm – míčky dodá pořadatel
 družstvo tvoří maximálně 15 hráčů
 každé družstvo musí mít 2 sady dresů různé barvy s čísly a obuv pro
 sálové sporty. /ne černá podrážka !!!!/

Systém:  každý s  každým 2 x 8 min. čistého času, 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
 
Časový pořad:  prezence do 8.45 hod.
 slavnostní zahájení 8.50 hod.
 zahájení soutěže v 9.00 hod.
 vyhlášení vítězů v 15.30 hod.

Upozornění: vedoucí družstev zodpovídají za chování, pořádek v šatnách, čistotu 
 sportovní sálové obuvi a bezpečnost svěřených žáků
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FOTBAL SŠ – Pohár Josefa Masopusta

Pořadatel:  sportovní unie Chrudimska ve spolupráci s mFk Chrudim
  
Termín:  16. dubna 2014 – středa

Místo:  Fotbalový stadion – hřiště s umělým povrchem, Chrudim – V Průhonech 685

Řídící soutěže:  Ladislav Matras | mobil: 773 800 385

Přihlášky:  do 10. dubna 2014 
  na adresu: eva merhautová, dům dětí a mládeže, Palackého 418,  

537 01 Chrudim | e-mail: evamerhautova@seznam.cz
 
Kategorie:  chlapci sŠ
 žáci sŠ, účastníci denního studia 1.–4. ročník 1994–998)
 za osmiletá gymnázia nesmí startovat hráči 4. a nižších tříd)

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:  deleguje regionální fotbalový svaz
 
 
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  při nerozhodném výsledku v normálním čase 5 pokutových kopů,
rozhoduje:  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 
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HOKEJBAL ZŠ + SŠ
v rámci akce HOKEJBAL PROTI DROGÁM 

Pořadatel:   sportovní unie Chrudimska  
ve spolupráci s regionálním svazem hokejbalu – Východ

  
 Termín:  13. května 2014 – úterý  sŠ 
 14. května 2014 – středa ZŠ 6.–7. třídy + ZŠ 8.–9. třídy
 15. května 2014 – čtvrtek ZŠ 1.–3. třídy + 4.–5. třídy
 
Místo:  Zimní stadion Chrudim
  
Řídící soutěže:  Kamil Mlejnek | mobil: 776 291 024
 
Přihlášky:  do 7. května 2014
 na adresu: Josef kozel, Jarkovského 57, 538 03 Heřmanův městec 
 e-mail: sekretariát@hokejbal-vychod.cz
 
Kategorie I: 1.–3. třídy ZŠ chlapci (roč. 2007, 2006, 2005, 2004) 
Kategorie II: 4.–5. třídy ZŠ chlapci (roč. 2004, 2003, 2002)
Kategorie III: 6.–7. třídy ZŠ chlapci (roč. 2002, 2001, 2000)
 prima a sekunda osmiletých gymnázií
Kategorie IV: 8.–9. třídy ZŠ chlapci (roč. 2000, 1999, 1998)
 tercie a kvarta osmiletých gymnázií, prima a sekunda šestiletých gymn.
Kategorie V: sŠ chlapci (roč. 1998, 1997, 1996, 1995, 1994)
 kvinta až oktáva osmiletých gymnázií, tercie až sexta šestiletých gymn.

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:  ZŠ – 2 x 8 minut čistého času (přestávka 3 minuty)
 SŠ – 2 x 10 minut čistého času (přestávka 3 minuty)
 míčky: dodá pořadatel
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O pořadí   1. počet bodů 
rozhoduje:   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.
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MINIFOTBAL ZŠ

Pořadatel:  sportovní unie Chrudimska ve spolupráci s mFk Chrudim

Termín:  22. října 2013 – úterý

Místo:  Fotbalový stadion – hřiště s umělým povrchem, Chrudim – V Průhonech 685

Řídící soutěže:  Ladislav Matras | mobil: 773 800 385  

Přihlášky:  do 17. října 2013 
 na adresu: eva merhautová, dům dětí a mládeže, Palackého 418,  
 537 01 Chrudim | e-mail: evamerhautova@seznam.cz

Kategorie:  iV. kategorie ZŠ chlapci (roč. 1997, 1998, 1999, 2000)
 tercie a kvarta osmiletých gymnázií, prima a sekunda šestiletých gymnázií

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  1. počet bodů
rozhoduje: 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 ve 14.30 hod. 
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PLAVÁNÍ ZŠ + SŠ

Pořadatel:  sportovní unie Chrudimska ve spolupráci s ddm Chrudim
  
Termín:  10. prosince 2013 – úterý

Místo:  krytý plavecký bazén Chrudim

Řídící soutěže:  Eva Merhautová | mobil: 603 595 812

Přihlášky:  do 5. prosince 2013
 na adresu: dům dětí a mládeže, Palackého 418, 537 01 Chrudim
  e-mail: evamerhautova@seznam.cz

Kategorie:  ZŠ 8.–9. ročník (roč. 1997, 1998, 1999, 2000) chlapci, dívky
 Za osmiletá gymnázia mohou startovat žáci a žákyně patřící maximálně do 4. 
třídy
 sŠ 1.–4. ročník (nar. 1994–1998) chlapci, dívky
 Za osmiletá gymnázia nesmí startovat žáci 4. a nižších tříd

Startují:  vítězná družstva jednotlivých kategorií okresních olympiád

Účastníci:  družstvo tvoří 6 závodníků + 1 náhradník v každé kategorii

Prezence:  ZŠ – 8.30–9.00 hod.
 SŠ – 10.15–10.45 hod.

Discipliny:  iV. kategorie ZŠ:  50 m znak, 50 m prsa, 50 m v. způsob, 25 m motýlek, 
4 x 25m polohová štafeta a štafeta 6 x 50 m v. způsob

 V. kategorie sŠ:  50 m znak, 50 m prsa, 50 m motýlek, 50 m v. způsob,  
4 x 50 m polohová štafeta a štafeta 6 x 50 m 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 discipliny minimálně jedním závodníkem, při-
čemž 5. a 6. závodník si musí zvolit libovolnou disciplinu. 4 závodníci startují 
v polohové štafetě a všichni závodníci ve štafetě 6 x 50 m v. způsob.

  Volným způsobem se rozumí jakýkoliv plavecký styl,který však závodník 
během tratě nesmí měnit.
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Hodnocení:   dosažené časy z individuálních startů se nepřevádějí dle plaveckých tabulek 
na body. rozhodující pro konečné pořadí je součet umístění jednotlivých zá-
vodníků a štafet. První z každé discipliny (s nejlepším časem) obdrží 1 bod, 
druhý dva body atd. Body za štafety se zdvojnásobují (vítěz dva body).

  diskvalifikovaní závodníci či štafety budou zařazeni na závěr výsledkové lis-
tiny a  jejich bodové konto bude navýšeno o jeden, resp. dva 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 hod. –  rozplavání, zahájení závodu v 9.30 hod.,  
vyhlášení výsledků v 10.45 hod.

  sŠ – 11.00–11.20 hod. – r ozplavání, zahájení závodu v 11.30 hod., 
vyhlášení výsledků ve 13.00 hod.

 
Upozornění:   Vedoucí družstev zodpovídají za chování a bezpečnost svěřených žáků 

na bazénu a v šatnách. Záloha na skříňku činí 20 Kč
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STOLNÍ TENIS ZŠ + SŠ

Pořadatel:  sportovní unie Chrudimska ve spolupráci s rsst Chrudim
  
Místo:  Herna stolního tenisu Chrudim (vedle plaveckého bazénu)

Termín:  ZŠ – 5. listopadu 2013 – úterý
 SŠ – 7. listopadu 2013 – čtvrtek
  
Řídící soutěže:  Jaroslav Schejbal | mobil: 774 919 217

Přihlášky: do 31. října 2013 na adresu: Jaroslav schejbal, nová čtvrť 546, 538 51 Chrast
 email: schejbalovi@safara.cz
 
Kategorie:  8.–9. ročník ZŠ (roč. 2000, 1999, 1998, 1997) chlapci, dívky
 tercie a kvarta osmiletých gymnázií, prima a sekunda šestiletých gymnázií.
 sŠ 1.–4. třídy (roč. 1994–1998) chlapci, dívky
 kvinta až oktáva osmiletých gymnázií, tercie až sexta šestiletých gymnázií

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 11ti míčků. 

Míčky:  dodá pořadatel 

Časový pořad:  prezence do  9.00 hod. 
 slavnostní zahájení 9.15 hod.
 zahájení soutěží 9.30 hod. 
 vyhlášení vítězů 14.30–15.00 hod.
  

Vstup do tělocvičny a herny pouze po přezutí !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Za odložené cenné věci a peníze pořadatel neručí!!!!! 
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VOLEJBAL ZŠ + SŠ

Pořadatel:  sportovní unie Chrudimska ve spolupráci s sk spartak slatińany
  
Termín:  SŠ – 19. prosince 2013 – čtvrtek
 ZŠ – 29. května 2014 – čtvrtek
  
Místo:  sŠ – sportovní hala sk spartak slatiňany
 ZŠ – Volejbalový areál sk spartak slatiňany (v případě nepříznivého počasí hala)
   
Řídící soutěže: Mgr. Šárka Steklá | mobil: 728 025 748
      
Přihlášky:  SŠ – do 12. prosince 2013
 ZŠ – do 23. května 2014 
 na adresu: Šárka steklá, Štěpánkova 305, 538 21 slatiňany
 e-mail: sarka.stekla@gmail.com (stačí elektronicky)
  
 Kategorie:  chlapci, děvčata
  8.–9. ročník ZŠ (roč. 2000, 1999, 1998, 1997)
 tercie a kvarta osmiletých gymnázií, prima a sekunda šestiletých gymnázií
   sŠ 1.–4. ročníky (roč. 1994–1998)
  kvinta až oktáva osmiletých gymnázií, tercie až sexta šestiletých gymnázií

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. 10 hráčů
 každé družstvo musí mít jednotné dresy s čísly a vlastní míče na rozcvičení.

Systém:  každý s každým jednokolově

Hodnocení  o konečném pořadí rozhoduje::
výsledků: a) počet získaných bodů
 b)  při stejném počtu bodů rozhoduje na kterémkoliv místě tabulky lepší 

poměr setů
 c) je-li tento poměr stejný, rozhoduje lepší poměr míčů
 d) 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 v 15.00 hod.
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XI.KO plavání 1.místo Gymnázium Dašická Pardubice

XI.KO plavání 1.místo ZŠ Javornického Vysoké Mýto 



25

PROPOZICE – XII. OLYMPIÁDY DĚTÍ A MLÁDEŽE PARDUBICKÉHO KRAJE

XI.KO volejbal 1.místo Gymnázium Lanškroun

XXI.KO volejbal 1.místo ZŠ Riegrova Svitavy 

admin
Poznámka
XI.KO
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1.místo SŠ potravinářství a služeb Pardubice

1.místo ZŠ Komenského Skuteč 

admin
Poznámka
stolni tenis 

admin
Poznámka
stolni tenis
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Přihláška na soutěž a soupiska (prezenční listina soutěžících a doprovodu)

název soutěže
XII. KRAJSKÁ OLYMPIÁDA MLÁDEŽE PARDUBICKÉHO KRAJE.
druH sPortu:

Věková 
kat.

Hoši/
dívky

krajské kolo Jiné

název školy (Šsk) adresa (ulice, psč, obec), telefon, e-mail

Vedoucí, trenér (jména) adresa (ulice, psč, obec) dat. narození

Poř.
číslo

soutěžící
(příjmení, jméno)

datum narození třída Poznámka

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

V ______________________ dne: __________________
Ředitelství školy potvrzuje, že žáci a žákyně uvedení na soupisce jsou 
žáky denního studia školy, uvedeného věku a  nikdo z  uvedených 
žáků není osvobozen od tV a nemá iii. nebo iV. zdravotní klasifikaci.
--------------------------------------------------------------------
Potvrzení příslušné rady aŠsk čr 
registrační číslo klubu AŠSK ČR   razítko a podpis ředitelství školy:
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PROPOZICE – XII. OLYMPIÁDY DĚTÍ A MLÁDEŽE PARDUBICKÉHO KRAJE

STŘEDOŠKOLSKÝ POHÁR DOROSTU V ATLETICE
vyhodnocovací karta k soutěžím v okresu, regionu i čr

kolo: okres - region - čr *) chlapci - dívky *) *) nehodící se škrtněte

místo konání: datum konání:

družstvo:

disciplína start. 
číslo Příjmení a jméno ročník 

nar. Výkon Body 
jedn.

Bodů 
celkem

100 m

60 m

*)

400 m

200 m

*)

1 500 m

800 m

*)

Výška

dálka

koule 
5 kg
3 kg 

*)

Štafeta a:

B:4-3-2-1

Počet startujících členů družstva: Celkem  
bodů:

Jméno vedoucího a adresa školy:

(Psč)
Pořadí:



PROPOZICE
XII. OLYMPIÁDY 

DĚTÍ A MLÁDEŽE
PARDUBICKÉHO KRAJE

CHRUDIM
ŘÍJEN 2013 – KVĚTEN 2014




