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Milí mladí sportovci,

dovolte mi, abych vás co nejsrdečněji pozdravil na prahu X. Krajské olympi-
ády dětí a mládeže Pardubického kraje. Na startu akce, která se v posledních 
letech stává skutečným fenoménem mládí, jehož věhlas je stále třpytivější, 
stejně jako medaile, o které bojujete. Prastará olympijská myšlenka nachá-
zí na  našich sportovištích stále aktuálnější odezvu, což je v  globalizované 
a přetechnizované době o to cennější. Filozofií olympismu však nikdy neby-
lo pouze vítězit a porážet soupeře, ale zejména bojovat čestně, překonávat 

sebe samotného, utužovat v sobě harmonii těla i ducha, spět k nejvyšším možným metám. To vše 
dnes shrnujeme pod termín fair play. Jako bývalý pedagog a rekreační sportovec mám upřímnou 
radost z toho, že vy, kteří se krajské olympiády aktivně účastníte, dáváte před konzumním pohodlím 
přednost právě sportu. 

Mladí přátelé, jděte přes překážky směrem k cílům, které jste si vytýčili. K tomu vám přeji co nejvíce 
takových sportovních výkonů, co uspokojí nejen vás, vaše trenéry, rodiče, blízké a  kamarády, ale 
které se rovněž stanou základním kamenem vašich úspěchů životních.  

Radko Martínek
hejtman Pardubického kraje
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PROPOZICE
X. OLYMPIÁDY DĚTÍ A MLÁDEŽE

PARDUBICKÉHO KRAJE
Pořadatel: PARDUBICKÉ KRAJSKÉ SDRUŽENÍ ČSTV ve spolupráci
  s PARDUBICKÝM KRAJEM, SVITAVSKÝM  DENÍKEM, 
  REGIONÁLNÍM SDRUŽENÍM SPORTŮ SVITAVY,
  městy SVITAVY, LITOMYŠL, POLIČKA, MORAVSKÁ TŘEBOVÁ,
 ASOCIACÍ ŠKOLNÍCH SPORTOVNÍCH KLUBŮ 
 V rámci akce SPORTUJ S NÁMI

Pod záštitou hejtmana Pardubického kraje Mgr. Radko Martínka

Termín: říjen 2011 – květen  2012 (dle propozic jednotlivých sportů)

Čestné předsednictvo: Mgr. David ŠIMEK starosta města Svitavy
 Michal KORTYŠ starosta města Litomyšl
 Jaroslav MARTINŮ starosta města Polička
 JUDr. Miloš IZÁK starosta města Moravská Třebová
  
Organizační výbor: Předseda  Bc.Antonín KADLEC 
 Zástupce AŠSK Zdeňka MAREČKOVÁ 
 Ředitel soutěží  Mgr. Libor PODHORNÝ
 Hospodářská komise Marie SATRAPOVÁ   
 Tisková komise  Radek HALVA  
 
 Předseda STK Jarmil TRUHLÁŘ 
 STK  CORNY Mgr. Vladimír NOVOTNÝ 
 STK atletického čtyřboje Ing. Josef MAREK 
 STK fotbalu Mgr. Libor PODHORNÝ  
 STK minifotbalu Mgr. Libor POHORNÝ
 STK basketbalu  Ing. Pavel ŠPAČEK  
 STK florbalu  René HNÁT   
 STK hokejbal Libor SEDLÁK 
 STK plavání    Jitka KMOŠKOVÁ  
 STK přespolního běhu Mgr. Jaroslav KACÁLEK  
 STK stolního tenisu Mgr. Karel ŠTARMAN  
 STK volejbalu Mgr. Marcela SEZEMSKÁ 
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Kontaktní adresa:  Regionální sdružení sportů Svitavy, kpt.Nálepky 1544/39, 
 568 02 Svitavy   |  e-mail: rss.sy@seznam.cz   |   
  TZ: 461 533 725  (tm): 603 761 373
  
 Pardubické krajské sdružení ČSTV, K Vinici 1901, 530 02 Pardubice
 e-mail: jarmil.truhlar@quick.cz  |  (tm): 721212313

Místa konání: Atletický čtyřboj: Nový stadion Svitavy - tartan
 Středoškolský pohár CORNY: Městský stadion Černá hora Litomyšl - tartan
 Přespolní běh: Polička, lesopark Liboháj
 Basketbal: Sportovní hala Na Střelnici Svitavy
 Minifotbal: fotbalový stadion Moravská Třebová
 Florbal: Sportovní hala Na Střelnici Svitavy
 Fotbal: fotbalový stadion Moravská Třebová
                                      Hokejbal: Městský stadion Svitavy
 Plavání: plavecký bazén Polička
 Stolní tenis: Hala TJ Jiskra Litomyšl, herna stolního tenisu
 Volejbal:  SŠ – Sportovní hala Na Střelnici Svitavy 

ZŠ – volejbalový areál za Národním domem Svitavy

Startují:  vítězná družstva Regionálních olympiád (dle PROPOZIC jednotlivých sportů).
 Startují výhradně družstva jednotlivých škol
 Regionální výběry jsou nepřípustné
  V případě neúčasti vítězných družstev postupuje další družstvo z přísluš-

ného regionu.
 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
 REGIONÁLNÍCH OLYMPIÁD.(součást propozic na X.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 ČSTV 
a KOOPERATIVOU)

  Každý účastník olympiády je povinen mít při soutěži průkaz pojištěnce pří-
slušné 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,
 PKS ČSTV Pardubice a sponzoři.

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 region získává pohár Pardubického krajského sdružení ČSTV
                                   Vítězná ZŠ a SŠ Putovní pohár HEJTMANA PARDUBICKÉHO KRAJE                                 

a Putovní pohár DENÍKU

Slavnostní zakončení X. KRAJSKÉ OLYMPIÁDY se uskuteční  
v Moravské Třebové – září 2012   

(datum bude určeno dodatečně)

                                                       
                                                                              Bc. Antonín KADLEC       
                                                                  předseda organizačního výboru

             Zdeňka MAREČKOVÁ    Mgr. Libor PODHORNÝ Jarmil  TRUHLÁŘ
               zástupce AŠSK ředitel soutěží předseda STK
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TERMÍNOVÁ LISTINA X. KRAJSKÉ OLYMPIÁDY MLÁDEŽE

Říjen 2011 3. 10. 2011 atletika SŠ chlapci,dívky soutěž B-P
  CORNY POHÁR
 10. 10. 2011 fotbal SŠ chlapci soutěž B 
 13. 10. 2011 přespolní běh  SŠ chlapci,dívky soutěž C
 13. 10. 2011 přespolní běh ZŠ chlapci,dívky soutěž C
                           
Listopad  2011    8. 11. 2011  stolní tenis ZŠ chlapci,dívky soutěž C
     8. 11. 2011 stolní tenis SŠ chlapci,dívky soutěž C

Prosinec 2011     6. 12. 2011   plavání ZŠ chlapci, dívky soutěž B
     6. 12. 2011 plavání SŠ chlapci,dívky soutěž C
   13. 12. 2011 basketbal SŠ chlapci, dívky soutěž B
 
Leden 2012 10. 1. 2012 florbal  ZŠ chlapci,dívky soutěž B-P
 11. 1. 2012  florbal SŠ chlapci, dívky soutěž C 
 
Duben 2012 12. 4. 2012 basketbal ZŠ chlapci, dívky soutěž C  
 29. 5. 2012 volejbal SŠ chlapci, dívky soutěž C                

Květen 2012 14. 5. 2012 hokejbal SŠ soutěž C
 15. 5. 2012 hokejbal ZŠ 6.–7. tř. + 8.–9 .tř.  soutěž C
 16. 5. 2012 hokejbal ZŠ 1.–3. tř. + 4.–5. tř. soutěž C
 24. 5. 2012 atletický čtyřboj ZŠ chlapci, dívky soutěž B
 28. 5. 2012  volejbal ZŠ chlapci, dívky soutěž C
 31. 5. 2012 minifotbal ZŠ chlapci soutěž C
                                
   

Poznámka: soutěž  B, C = dělení sportovních soutěží dle AŠSK.
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Adresář zodpovědných pracovníků  
za jednotlivé regiony ČSTV:

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@quick.cz  |   mobil: 721 212 313
 Na tuto adresu zasílejte výsledky jednotlivých sportů, ihned 
 po jejich zpracování.

Adresář zodpovědných pracovníků  
za jednotlivé regiony AŠSK:

Chrudim: Eva Merhautová, Dům dětí a mládeže, Palackého 418, 537 01 Chrudim
 e-mail: evamerhautova@seznam.cz  |   mobil: 603 595 812

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

Svitavy: Zdeňka Marečková, Jiráskova 97, 571 01 Moravská Třebová
 e-mail: zmarec@seznam.cz  |   mobil: 604 361 736 
 

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

Výsledky budou zveřejňovány na: http://krpar.xf.cz/ a na: www.pks-cstv.cz
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Přespolní běh 1. místo Gymnázium Dašická Pardubice

Přespolní běh 1. místo VSŠ a VOŠ MO Moravská Třebová
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atletický čtyřboj 1. místo ZŠ Benešovo náměstí Pardubice

basketbal SŠ 1. místo Gymnázium Dašická Pardubice 
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florbal  1. místo ZŠ Palackého Moravská Třebová

florbal 1. místo ZŠ  U Stadionu Chrudim 
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florbal SŠ 1. místo Gymnázium Dašická Pardubice

florbal SŠ 1. místo Gymnázium Ústí n. O. 
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ATLETIKA  SŠ  
CORNY – STŘEDOŠKOLSKÝ  POHÁR

Pořadatel:   RSS ČSTV Svitavy ve spolupráci s  Krajským atletickým svazem a atletickým 
oddílem TJ  Litomyšl

Termín: 3. října 2011 – pondělí
Místo: Městský  stadion Černá hora  Litomyšl (dráha a sektory tartan)

Řídící soutěže:  Mgr. Vladimír NOVOTNÝ  |  mobil: 723 676 170 

Přihlášky:  včetně vyhodnocovací karty STŘEDOŠKOLSKÉHO POHÁRU 
 do  26. září 2011 na adresu: Mgr. Vladimír Novotný
 e-mail: novotny.litom@seznam.cz
                                                                                                    
Prezence:  v den závodů do 9.00 hod.

Zahájení:  v 10.00 hod.

Startují:  prvá dvě družstva jednotlivých kategorií Regionálních olympiád

Kategorie:  V. studenti 1.–4. ročníků, u víceletých gymnázií z kvinty až oktávy,
 narození v létech 1992–1996
Discipliny:   Dívky:  60 m, 200 m, 800 m, výška, dálka, koule 3 kg,  

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

štafeta 100m – 200m – 300m – 400m
 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 
startujících:  V jednom družstvu maximálně 12 závodníků.
  Každé družstvo musí být sestaveno ze žáků stejné školy.
Omezení 
startů:  jednotlivci –  2 discipliny a štafeta (není možná kombinace 400m,  

1 500m a 400m 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 (800m dívek a 1.500m chlapců)se bodují podle tabulek
 pro vícebojaře, štafeta 1-2-3-4 podle běhu na 1.000m (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:  RSS ČSTV Svitavy ve spolupráci s atletickým oddílem TJ Spartak Polička
   
Termín:   13. října 2011 – čtvrtek

Místo:   Polička, lesopark Liboháje, u fotbalového stadionu, směr Jimramov

Řídící soutěže:  Mgr. Jaroslav KACÁLEK  | mobil: 608 266 982

Přihlášky:  do  5. 10. 2011 na adresu: Mgr. Jaroslav Kacálek  | e-mail: j.kacalek@unet.cz 
     
Prezence:  do 9.00 hod. 

Zahájení:  v 9.30 hod.

Startují:   Vítězné školy z regionálních 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.1992–1996)
     za 8-letá gymnázia nesmí startovat žáci, žákyně 4. a nižších tříd
     ZŠ chlapci,dívky III.kategorie 6.–7. ročník (nar. 2000, 1999, 1998)
                                       prima a sekunda osmiletých gymnázií
     ZŠ chlapci, dívky IV. kategorie 8. – 9. ročník (nar. 1998, 1997, 1996)
                                      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 zá-
vodníků 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.

Do republikového finále AŠSK postupují vítězná družstva chlapců a dívek ZŠ
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ATLETICKÝ  ČTYŘBOJ  ZŠ 

Pořadatel:  RSS ČSTV Svitavy ve spolupráci s atletickým oddílem TJ Svitavy
   
Termín:  24. května 2012 – čtvrtek
   
Místo:  Městský stadion Svitavy – dráha a sektory tartan

Řídící soutěže:  Ing. Josef MAREK  | mobil: 603 883 457
   
Přihlášky:  do 21.5.2012  | na adresu: Ing. Josef Marek, e-mail: smernice@smernice.cz
                                                  
Kategorie:  8.–9.ročník ZŠ (roč. 1998,1997,1996) 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  1 000 m – chlapci ZŠ 
                                                        800 m – 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.

Bodování:   Výkony se bodují podle platných tabulek pro mládež.
  Při stejném bodovém součtu získává lepší umístění družstvo, jehož poslední 

započítávaný závodník dosáhl vyššího počtu bodů.
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BASKETBAL    ZŠ + SŠ

Pořadatel:  RSS ČSTV Svitavy ve spolupráci s basketbalovým oddílem TJ Svitavy
   
Termín:   SŠ – 13.prosince 2011– úterý
 ZŠ – 12.dubna 2012 – čtvrtek

Místo:    Sportovní hala Na Střelnici Svitavy
 
                                                                  
Řídící soutěže:   Ing. Pavel ŠPAČEK  | mobil: 603 848 711
                
Přihlášky:  SŠ do   7. prosince 2012
 ZŠ  do  4. dubna 2012   
 na adresu: Ing. Pavel Špaček  | e-mail: spacek@nemsy.cz                                                                                                    
                                   
Kategorie:  žáci a žákyně ZŠ 8. a 9. tříd  (roč.1998, 1997, 1996)
 tercie a kvarta osmiletých gymnázií, prima a sekunda šestiletých gymnázií
   
  žáci a žákyně SŠ, účastnící denního studia 1.–4. ročník (nar. 1992–1996)
   kvinta až oktáva osmiletých gymnázií, tercie až sexta šestiletých gymnázií

Startují:  vítězná družstva jednotlivých kategorií Regionálních olympiád

Předpis:   hraje se podle platných Pravidel basketbalu, Soutěžního řádu a znění tohoto 
rozpisu.

 Maximální počet hráčů 10 + 2 vedoucí
 Každé družstvo musí 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

Pořadatel: : RSS ČSTV Svitavy ve spolupráci s florbalovým oddílem TJ Svitavy
   
Termín:  ZŠ – 10. ledna 2012 – úterý  
 SŠ –  11. ledna 2012 – středa  

Místo:  Sportovní hala Na Střelnici Svitavy

Řídící soutěže:   René HNÁT  | mobil: 731 412 013

Přihlášky:   do 4. ledna 2012 
 na adresu: René Hnát  | e-mail: reno411@seznam.cz       
                           
Kategorie:  chlapci, děvčata
 8.–9. ročník ZŠ (roč. 1998, 1997, 1996)
 tercie a kvarta osmiletých gymnázií, prima a sekunda šestiletých gymnázií
 SŠ 1.–4. třídy (roč.1992–1996) 
 kvinta až oktáva osmiletých gymnázií, tercie až sexta šestiletých gymnázií) 

Startují:  vítězná družstva Regionálních 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 sportov-
ní sálové obuvi a bezpečnost svěřených žáků
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FOTBAL   SŠ

Pořadatel:    RSS ČSTV Svitavy ve spoluprácí s fotbalovým oddílem SKP Slovan Moravská 
Třebová

   
Termín:  10. října 2011 – pondělí

Místo:   fotbalový stadion Slovanu Moravská Třebová                                                       –

Řídící soutěže:  Mgr. Libor PODHORNÝ  | mobil: 603 891 316

Přihlášky:  do 5. října 2011                   
 na adresu: Mgr. Libor Podhorný  | e-mail: l.podhorny@orcz.cz
               
Kategorie:  chlapci SŠ
 žáci SŠ, účastníci denního studia 1.–4. ročník (nar.1992–1996)
 za 8-letá gymnázia nesmí startovat hráči 4. a nižších tříd)

Startují:  vítězná družstva Regionálních olympiád

Předpis:   hraje se podle pravidel a soutěžního řádu fotbalu, dle dohody všech vedou-
cích 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:    RSS ČSTV  Svitavy ve spolupráci s hokejbalovým oddílem TJ Svitavy
        
 Termín:   14. května 2012 – pondělí  SŠ                 
 15. května 2012 – úterý  ZŠ 6.–7. třídy + ZŠ 8.–9. třídy
 16. května 2012 – středa ZŠ 1.–3. třídy + 4.–5. třídy
                                               
Místo:   Městský stadion  Svitavy – umělý povrch
 Nutná sálová obuv !!!!!!!!!!
      
Řídící soutěže:   Libor SEDLÁK  | mobil: 775 315 275
                                                                                                       
Přihlášky:  do 4. května 2012
 na adresu: Libor Sedlák | e-mail: lhbcsvitavy@seznam.cz
                                     
Kategorie I: 1.–3.třídy ZŠ chlapci (roč. 2005, 2004, 2003, 2002)                 
Kategorie II: 4.–5.třídy ZŠ chlapci (roč. 2002, 2001,  2000)
Kategorie III: 6.–7.třídy  ZŠ chlapci (roč. 2000, 1999, 1998)
 prima a sekunda osmiletých gymnázií
Kategorie IV: 8.–9.třídy ZŠ chlapci (roč. 1998, 1997, 1996)
 tercie a kvarta osmiletých gymnázií, prima a sekunda šestiletých gymn.
Kategorie V: SŠ chlapci (roč.1996, 1995, 1994, 1993, 1992)
 kvinta až oktáva osmiletých gymnázií, tercie až sexta šestiletých gymn.

Startují:   vítězná družstva Regionálních 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), kon-

četiny zcela zakryté, ne kraťasy 
 družstvo musí mít 2 sady jednotných dresů a hokejky

Systém:  každý s každým jednokolově 
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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

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:  RSS ČSTV Svitavy ve spolupráci s fotbalovým oddílem Slovan Moravská Třebová

Termín:  31. května 2012 –čtvrtek

Místo:   fotbalový stadion Slovanu Moravská Třebová                                                             

Řídící soutěže:  Mgr. Libor PODHORNY  | mobil: 603 891 316

Přihlášky:  do 25. května 2012
 na adresu: Mgr.Libor Podhorný  | e-mail: l.podhorny@orcz.cz
                                                  
Kategorie:  IV. kategorie ZŠ chlapci (roč.1996,1997,1998)
 tercie a kvarta osmiletých gymnázií, prima a sekunda šestiletých gymnázií

Startují:  vítězná družstva Regionálních olympiád

Předpis:   hraje se podle pravidel minifotbalu vydaných ČMFS v roce 2000 a tohoto roz-
pisu.

 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:  RSS ČSTV Svitavy ve spolupráci s Plaveckým areálem Polička
   
  
Termín:   6. prosince 2011 –  úterý

Místo:   plavecký bazén, Nádražní 775, Polička

Řídící soutěže:   Jitka KMOŠKOVÁ  | mobil: 737 867 342

Přihlášky:  do 23. listopadu 2011
 na adresu: Jitka Kmošková  | e-mail: j.kmoskova@email.cz

Kategorie:   ZŠ   8.–9.ročník  (roč.1996,1997, 1998) chlapci, dívky
 za 8-letá gymnázia mohou startovat žáci a žákyně patřící maximálně do 4. třídy
 SŠ 1.–4.ročník (nar.1992 – 1996) chlapci,dívky
 Za 8-letá 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,
  4x25m 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 bě-
hem 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 h. – rozplavání, zahájení závodu v 9.30 hodin, 
                                                                       vyhlášení výsledků v 10.45 hodin
 SŠ – 11.00–11.20 – rozplavání, zahájení závodu v 11.30 hodin,
                   vyhlášení výsledků ve 13.00 hodin 

Upozornění:   Vedoucí družstev zodpovídají za chování a bezpečnost svěřených žáků na ba-
zénu a v šatnách
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STOLNÍ  TENIS   ZŠ + SŠ

Pořadatel:  RSS ČSTV Svitavy ve spolupráci s oddílem stolního tenisu Litomyšl
    

Místo:  hala TJ Jiskra Litomyšl, u Zimního stadionu – herna stolního tenisu

Termín:  8. listopadu 2011– úterý
   
Řídící soutěže:   Mgr. Karel ŠTARMAN  | mobil: 603 521 692

Přihlášky:  do 4. listopadu 2011 na adresu:
 Mgr. Karel Štarman – email: star@lit.cz
        
Kategorie:   8.–9. ročník ZŠ (roč.1998,1997,1996) chlapci, dívky
 Tercie a kvarta osmiletých gymnázií,prima a sekunda šestiletých gymnázií.
 SŠ 1.–4.třídy (roč.1992–1996) chlapci, dívky
 kvinta až oktáva osmiletých gymnázií, tercie až sexta šestiletých gymnázií

Startují:   vítězná družstva každé kategorie z Regionálních 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 11-ti 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:  RSS ČSTV Svitavy ve spolupráci s Krajským volejbalovým svazem
 a volejbalovým oddílem TJ Svitavy
   
Termín:  SŠ – 19. dubna 2012 –  čtvrtek
 ZŠ – 29. května 2012 – úterý
                                                                         
Místo:  SŠ – sportovní hala Na Střelnici Svitavy
 ZŠ – volejbalový areál za Národním domem Svitavy
 v případě nepříznivého počasí sportovní hala Na Střelnici
 Nutná dvojí sportovní  obuv – na ven a do sportovní haly !!!!!!!!!
                                
Řídící soutěže:    Mgr. Marcela Sezemská  | mobil: 739 400 608
 
Přihlášky:   SŠ – do 12. dubna 2012
 ZŠ – do 24. května 2012 na adresu:
 Mgr. Marcela Sezemská  | e-mail: marcela.sezemska@svitavy.cz
    
Kategorie:  chlapci, děvčata
 8.–9. ročník ZŠ (roč. 1998, 1997, 1996)
 tercie a kvarta osmiletých gymnázií,prima a sekunda šestiletých gymnázií
  SŠ 1.–4.třídy (roč.1992–1996)
 kvinta až oktáva osmiletých gymnázií, tercie až sexta šestiletých gymnázií

Startují:  vítězná družstva jednotlivých kategorií Regionálních 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 roz-

dílem 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 po-

měr setů
 c/ je-li tento poměr stejný, rozhoduje lepší poměr míčů
 d/ je-li tento poměr stejný, rozhoduje vzájemné utkání

Časový pořad:  prezence 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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fotbal 1. místo SOŠ a SOU Bohemia Chrudim

minifotbal 1. místo ZŠ Ohrazenice 
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plavání  SŠ 1. místo VSŠ a VOŠ MO Moravská Třebová

plavání SŠ 1. místo Gymnázium Dašická Pardubice 
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plavání ZŠ 1. místo ZŠ Staňkova Pardubice

plavání ZŠ 1.místo ZŠ Bratranců Veverků Pardubice 
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Přihláška na soutěž a soupiska (prezenční listina soutěžících a doprovodu)

Název soutěže
X. 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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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:
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stolní tenis 1. místo ZŠ Javornického Vysoké Mýto

stolní tenis ZŠ 1. místo Gymnázium J. R. Chrudim 
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PROPOZICE
X. OLYMPIÁDY 

DĚTÍ A MLÁDEŽE
PARDUBICKÉHO KRAJE

PARDUBICE
ŘÍJEN 2011- KVĚTEN 2012





•  karta slevového systému EUROBEDS (je využívána jako průkaz účastníka KZOZP),
•  příspěvek na úhradu ročního členského příspěvku v partnerské sportovní organizaci,
•  příspěvek na ubytování ve vybrané síti ubytovacích zařízení, spojené s aktivním sportováním
  –  v případě KČT je příspěvek na ubytování nahrazen 

příspěvkem 200 Kč k  úhradě sady 20 kuponů, na které 
bude poskytována sleva ve vybraných zařízeních 
cestovního ruchu (hotely, penziony, koupaliště, 
hrady, divadla a další atrakce),

•  příspěvek na úhradu startovného při aktivní 
účasti na sportovních nebo turistických akcích 
partnerských sportovních organizací, 
zařazených do programu Sportujte s OZP,

•  zdravotní program – očkování proti 
klíšťové encefalitidě,

•  zdravotní program – sportovní prohlídky,
•  příspěvek na sportovní připojištění 

léčebných výloh v celém světě 
u Vitalitas pojišťovny, a.s., 

•  slevy u cestovní kanceláře 
KOVOTOUR PLUS s.r.o.,

•  slevy při nákupu volně prodejných 
zdravotních přípravků 
u internetového obchodu 
Pears Health Cyber, s.r.o. 

KLUB ZDRAVÍ OZP
Výhody poskytované účastníkům Klubu zdraví OZP (KZOZP)

Bližší informace k programům 
Sportujte s OZP a Klub zdraví OZP 

jsou průběžně zveřejňovány prostřednictvím:
– internetových stránek OZP: www.ozp.cz,

– časopisu OZP: BONUS info,
– kontaktních míst OZP: 

• Ředitelství OZP - Praha: Roškotova 1225/1, 140 21 Praha 4, 
infolinka: 261 105 555, modrá linka: 810 800 033,

 fax: 261 105 300, internet: http://www.ozp.cz, 
elektronická podatelna: http://portal.ozp.cz, ozp@ozp.cz. 

• Pobočky OZP jsou v každém krajském městě ČR.

Změna podmínek vyhrazena.

Účastníky KZOZP se mohou 
stát všichni registrovaní členové 
partnerských sportovních organizací 
- pojištěnci OZP, od pěti let věku, 
prostřednictvím odborů, oddílů, 
sportovních klubů nebo sdružení, 
ve kterých jsou registrováni.


