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3. VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO Ú AST 
NA SOUT ŽÍCH A AKCÍCH AŠSK R 

 
Asociace školních sportovních klub  eské republiky (AŠSK R) organizuje sout že 
a t lovýchovné akce prost ednictvím jednotlivých školních sportovních klub , okresních 
nebo krajských rad a sekretariátu AŠSK R  pro všechny základní a st ední školy. Sou asn  
je AŠSK R koordinátorem postupových sout ží uve ejn ných ve V stníku MŠMT R na 
p íslušný školní rok. 
 
Uvád ná pravidla a podmínky ú asti platí zejména pro postupové sout že, které jsou 
koordinované a organizované AŠSK R, v p ípad  spolu po adatelství s jinými subjekty jsou  
sout že a  akce organizovány podle propozic uve ejn ných u p íslušného sportu v kapitole 4.  
AŠSK R využívá pro organizování své innosti  okresní a krajské rady, které jsou organiza ními 
jednotkami a jsou len ny podle stávajícího státoprávního uspo ádání R. 
 
Nesout žní pohybové aktivity ŠSK jsou organizovány p ímo na školách formou sportovních 
kroužk , které si volí vlastní nápl  innosti podle místních podmínek, tradic školy a možností 
t lovýchovných pedagog . Jejich smyslem je poskytnout žák m v mimoškolní dob  pestrou 
nabídku pohybových aktivit, které rozší í škálu jejich pohybových dovedností. Jednou z forem 
mohou být setkání školních sportovních klub  organizovaná v úrovni okresu nebo kraje. Po et 
takto organizovaných setkání se ídí zvláštními pravidly (viz kapitola 5.2.) a stanoveným 
rozpo tem AŠSK R.  
 
Další organiza ní formou innosti školních sportovních klub  jsou Hry t etího tisíciletí, které se 
ídí zvláštními pravidly. Aktivity do nich za azené jsou prost edkem ke vzájemnému kontaktu 

ú astník , pomáhají posilovat zejména prožitkovou a sociální komponentu pohybu (viz kapitola  
5.3.). 
Olympiáda d tí a mládeže je dopln ním spektra sportovních sout ží. Krom  sportovního obsahu 
v nich jde rovn ž o propagaci olympijských myšlenek, používání olympijských ceremoniál  a 
využití olympijské symboliky (viz kapitola 5.4.). 
 
 
3.1. SOUT ŽNÍ ÁD AŠSK R 
 
1. Východiska 
 
Ú ast na sout žích není povinná. Družstvo reprezentující školu v daném sportu a dané kategorii 
by m lo být vybráno na základ  p eboru školy v mezit ídních sout žích (tzv. školní finále). leny 
reprezenta ního družstva školy musí být  výhradn  žáci p íslušné školy. 
 
Postupové sout že se organizují v okresních a krajských finále a republikovém finále. 
V n kterých sportech je možný start (p i dodržení podmínek v kové kategorie) na sv tových 
setkáních po ádaných Mezinárodní federací školního sportu (International Schoolsport 
Federation, zkrácen  ISF). St ídání sport  na sv tových setkáních  probíhá ve dvouletém cyklu. 
 
Na základ  dohody a koordinace innosti s MŠMT R, p ípadn  se sportovními svazy a podle 
finan ních možností AŠSK R,  jsou sout že za azeny do t í skupin : 
 Postupové sout že, které se organizují p es okresní a krajská finále až do republikového 

finále.   
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 Pohár AŠSK R  se týká sport  s tradicí v sout žích AŠSK R, které však nejsou dostate n  
rozší eny ve všech krajích R, a ve kterých se zpravidla neorganizují postupová finále  ve 
všech  krajích.  

 Nepostupové sout že, které se organizují podle zájmu a možností kraj  a okres  v tšinou jako 
jednorázové akce.  

 
Subjekty a ídící orgány, které zabezpe ují jednotlivé sout že na úrovni úst edí, si vyhrazují právo 
zm nit v p ehledu uvedené termíny konání jednotlivých stup  sout ží, p íp. místa konání 
úst edních kol. P esné termíny a místa konání budou uvedeny v propozicích na sout ž. 
 
 
2. Odborné sportovní komise AŠSK R  

 
VV AŠSK R jmenuje garanty sport , kte í ídí p íslušné sportovní komise AŠSK R. 
Jejich úkolem je koordinovat daný sport v podmínkách Asociace školních sportovních 
klub  R.  
Povinnosti garanta sportu: 
- Zorganizovat ustanovení nejmén  t í lenné komise p íslušného sportu, jejímž je p edsedou. 

Komise schvaluje doporu ení a návrhy zm n pravidel sout že (sportu) v rámci AŠSK R. 
Svolává komisi sportu nejmén  1x ro n  – ze zasedání sepíše zápis, který zašle metodikovi. 

- Koordinuje innost a aktualizuje pravidla s p íslušným sportovním svazem. 
- Zvažuje a navrhuje spolupráci s p ípadnými partnery AŠSK R v dané sout ži (sportu). 
- Zodpovídá za pr b h sout ží v daném sportu z hlediska pravidel a hodnocení. 
- Zpracovává podklady do brožury „Ve ejn  prosp šné programy AŠSK R“.  
- Iniciuje a koordinuje výb r po adatel   republikových finále sout ží  AŠSK R p ípadn  

kvalifikaci v p íslušném sportu ve spolupráci s metodikem. M že k tomu využívat i osobních 
návšt v v místech konání republikových sout ží, aby mohl objektivn  posoudit všechny 
pot ebné podmínky.  

- Seznamuje po adatele RF s typem sout že, po ty ú astník , hracím systémem, požadavky na 
ubytování, stravování.  

- Potvrzuje výsledky a nominaci postupujících z kvalifikace na republikové finále AŠSK R.  
- eší p ipomínky, dotazy  a nám ty  související s daným sportem v rámci AŠSK R.  
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Garanti sportu a lenové sportovní komise AŠSK R (podrobn ji viz kap. 8.7.) 

mob. tel.:
email:

mob. tel.:
email:

mob. tel.:
email:

mob. tel.:
email:

mob. tel.:
email:

mob. tel.:
email:

mob. tel.:
email:

mob. tel.:
email:

mob. tel.:
email:

mob. tel.:
email:

mob. tel.:
email:

mob. tel.:
email:

mob. tel.:
email:

Petra Komínková

Bohumil Adamec
605 864 115

Irena Jelínková
jana.gellnerova@seznam.cz

Tomáš erný

Jana Gellnerová
737 838 872

karel.chotovinsky@centrum.cz

P espolní b h
straka@ddmzdar.cz

Josef Jakubec
Stolní tenis

jadva@jaroska.cz
737 549 179

Zden k Botek
Josef Kova í ek

Silový ty boj a 

šplh

Jana Hajšmanová

Házená a 

vybíjená

Vlastimil Hejcman František Egermaier
603 314 470 Miloslav K ta

Lyžování

assk@pilsedu.cz

Atletika
Jaroslav Koukal

Ji í Kreuter

Renata Straková

Karel Chotovinský
602 974 278

Ivo Šimurda

bohumil.adamec@kr-karlovarsky.cz

Složení sportovní komise

Radoslav Marek

lenové sportovní komiseGarant sportu a p edseda sp. komiseSport

Jaroslava Holubová

Luboš Straka Leoš Pelc

Plavání

602 974 278

Zden k Alt Jana Kaplová
   603 314 465 Josef Bej ek

alt@szeskostelec.cz
Moderní 

gymnastika

Zde ka Slavíková
Eva R ži ková
Šárka P ibylová

Basketbal
Václav Lešanovský Zden k Latík

724 897 443 Rudolf Výborný
lesan@mybox.cz 

Zden k Olšák Miroslav Holomek
608 444 319 Kazimír Palka

olsak@ssed-fm.cz Daniel Kolá
Ji í Švec

Fotbal
Josef urda Ji í Sku ek

736 786 907 Svatava Ságnerová
josef.curda@centrum.cz Ond ej Diviš

Volejbal

Zden k Jadvidžák Anton Šveda
737 302 777 Josef Flí ek

jadva@jaroska.cz Marek Jakubec
Ji í Zach

Sportovní 

gymnastika

Old ich Kadlec Stanislav Petrá ek
604 800 265 Petr Petržela

okadlec@seznam.cz

Florbal
Bohumil Hlavá ek František Egyházi

776 198 192 Zden k Mošt k
orbblansko@seznam.cz Josef Jalový
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3. V kové kategorie pro sout že v jednotlivých sportech: 
 

I.  kategorie: mladší d ti - 1. - 3. ro ník ZŠ (2003, 2002, 2001, 2000) 
II.  kategorie: starší d ti - 4. - 5. ro ník ZŠ (2000, 1999, 1998) 
III.  kategorie: mladší žáci - 6. - 7. ro ník ZŠ (1998, 1997, 1996) 
 - prima a sekunda osmiletých gymnázií 
IV.  kategorie: starší žáci - 8. - 9. ro ník ZŠ (1996, 1995, 1994) 

- tercie a kvarta osmiletých gymnázií, prima a sekunda         
  šestiletých gymnázií 

V.  kategorie: studenti - 1. - 4. ro ník SŠ (1994, 1993, 1992, 1991, 1990) 
- kvinta až oktáva osmiletých gymnázií, tercie až sexta  

  šestiletých gymnázií 
V každé jednotlivé v kové kategorii mohou startovat: 
a)  žáci p íslušného ro níku 
b)  žáci p íslušného roku narození uvedeného výše, 
p i emž ob  tyto podmínky musí být spln ny sou asn  

 
D o p o r u  u j e m e ! 
Sout že I.  kategorie organizovat maximáln  do úrovn  okresních kol 
Sout že II. kategorie organizovat maximáln  do úrovn  krajských kol 
 
 
Upozorn ní: U sout ží, které v daném školním roce kon í republikovým kolem 
(Republikové finále a Finále Poháru AŠSK R), jsou republiková kola, v etn  p ípadné 
kvalifikace, a krajská kola vypisována pouze pro kategorie starší žactvo a studenti, tj. 
v kové kategorie IV. a V.   Od krajského kola výše tedy není povolen start kategorie III. za 
kategorii IV. 

 
4. Rozd lení školních sportovních  sout ží 
 

4.1.   Postupové sout že 
 

1. Postupové sout že od školního  až po republikové finále ve sportech navazujících 
na sout že ISF – kon í Republikovým finále AŠSK R, vždy st ídav  ZŠ a SŠ , tj. 
pro každou kategorii jednou za dva roky. 

2. Postupové sout že od školního až po republikové finále ve sportech, které mají 
nerovnom rnou podporu v krajích podle organiza ní struktury AŠSK R  
a zpravidla nejsou sout žemi ISF – mohou kon it Finálem Poháru AŠSK R.  
O konání Finále Poháru AŠSK R rozhoduje VV AŠSK R na p íslušný školní 
rok na základ  návrhu garanta p íslušného sportu. 

3. Postupové sout že od školního po krajské finále, které jsou vyhlašovány podle 
podmínek p íslušných kraj  a okres , kon í krajským finále. Sout ž schvaluje 
p íslušná krajská rada AŠSK R.  

 
4.2.   Nepostupové sout že 

 
1. Organizují se v tšinou jednorázov   v krajích do úrovn  okresu a kraje, schvaluje 

a ídí je p íslušná krajská rada AŠSK R. Doporu uje se spolupráce s p íslušným 
krajským ú adem.  
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2. O konkrétním za azení  jednotlivých sport  do p íslušných kategorií rozhoduje 
VV AŠSK R vždy na p íslušný školní rok. Sou asn  jsou podle tohoto rozd lení 
uve ejn ny a vyhlášeny p íslušné sout že ve V stníku MŠMT. 

 
5. Postupový klí  u školních sportovních sout ží  
 
Postupový klí  u sportovních sout ží respektuje stávající státoprávní uspo ádání eské republiky 
na trnáct kraj . Pro pot eby AŠSK R jsou kraje dále d leny na okresy (obvody), viz tabulka 
dále.Vít zové krajských finále  (ze St edo eského kraje 1., eventuáln  2. družstvo – viz 5.1.1.) 
postupují na republiková finále odlišn  podle druh  sportu (viz podkapitoly 5.1.,5.2., 5.3. 5.4. a 
5.5.) 
 
5.1. Rozd lení R  pro ú ely organizace sout ží:  

5.1.1. (*) Z krajského finále sout že postupuje do republikového finále AŠSK R nebo do 
kvalifikace k n mu uvedený po et družstev, p i emž u St edo eského kraje postupují ve 
sportovních hrách do kvalifikace první dv  družstva pouze p i ú asti nejmén  osmi družstev 
v krajském finále v daném sportu a kategorii. U ostatních sport   vždy pouze vít z krajského 
finále. 

Postupující 
(*) Kraj Kód 

kraje 
Po et 
okres P íslušné okresní rady AŠSK R 

1 Královéhradecký HKR 5 Hradec Králové, Ji ín,  Rychnov nad Kn žnou, 
Trutnov, Náchod 

1 Jiho eský JIC 7 Tábor, Písek, Strakonice, Prachatice, eský Krumlov, 
eské Bud jovice, Jind ich v Hradec  

1 Jihomoravský JIM 7 Brno-m sto, Brno-venkov, Blansko, B eclav, Vyškov, 
Hodonín, Znojmo  

1 Karlovarský KVA 3 
Cheb, Sokolov, Karlovy Vary 

1 Liberecký LIB 4 
Liberec, Jablonec, eská Lípa, Semily 

1 Moravskoslezský MSL 6 Karviná, Opava, Ostrava, Nový Ji ín, Frýdek-Místek, 
Bruntál 

1 Olomoucký OLM 5 
Jeseník, Šumperk, Olomouc, P erov, Prost jov 

1 Pardubický PAR 4 
Pardubice, Chrudim, Ústí nad Orlicí, Svitavy 

1 Pražský PHA 9 
obvody Prahy 1, 3, 4, 5 ,6, 7, 8 ,9, 10 

1 Plze ský PLZ 7 Plze , Plze -sever, Plze -jih, Rokycany, Klatovy, 
Domažlice, Tachov 

2/1 (*) St edo eský STC 12 

1 Ústecký UST 7 Ústí nad Labem, D ín, Litom ice, Teplice, 
Chomutov, Most, Louny  

1 Vyso ina VYS 5 Pelh imov, Havlí k v Brod, Jihlava, Ž ár nad 
Sázavou, T ebí  

1 Zlínský ZLN 4 
Krom íž, Uherské Hradišt , Zlín, Vsetín 

 
 
 
 
 

 

Praha-východ, Praha-západ, Benešov, Příbram, Beroun, Rakovník,  
Kladno, Mělník, Kolín, Kutná Hora, Nymburk, Mladá Boleslav
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5.2. Postupová kola a jejich ú astníci: 
 
 Školní finále - družstvo jednotlivých ro ník .  
 Místní (okrskové) finále - družstvo sestavené z žák  jedné školy (po ádá se v p ípad  

velkého po tu škol v okrese, rozd lení ur uje p íslušná okresní rada AŠSK R). 
 Okresní finále - družstvo sestavené z žák  jedné školy, p ihláška školy podaná na okresní 

radu AŠSK R se všemi náležitostmi. Okresní rada m že v propozicích up esnit po et 
postupujících družstev do okresního finále. 

 Krajské  finále - družstvo sestavené z žák  jedné školy, vít z okresního finále p ihlášený 
p íslušnou OR AŠSK R, krajské finále se vypisuje pouze v p ípad  ú asti alespo  poloviny 
okres  p íslušného kraje. Krajská rada m že v propozicích up esnit po et postupujících 
družstev do krajského finále. 

 Kvalifikace (je sou ástí republikového finále) – jen u n kterých druh  sport  dle d lení na 
skupiny A, B, C, D, E, viz dále. 

 Republikové finále (Finále Poháru) AŠSK R - družstvo sestavené z žák  jedné školy, 
vít z krajského finále (u Poháru AŠSK R p ípadn  i další v po adí) p ihlášené p íslušnou 
KR AŠSK R (eventuáln  postupující družstva z kvalifikace).  

Republikové finále AŠSK R se uskute ní pouze v p ípad , že  prob hnou  krajská finále 
alespo  v osmi krajích R.   
Finále Poháru AŠSK R  se uskute ní, zú astní-li se ho alespo  t i družstva. 

 
5.3. Postupový klí   ve sportovních hrách: 
 
Vít z krajského finále (u St edo eského kraje 1., eventuáln  2. družstvo – viz 5.1.1.) absolvuje 
kvalifikaci do Republikového finále AŠSK R.  Pro tento ú el jsou postupující družstva 
z jednotlivých kraj   rozd lena do p ti kvalifika ních skupin: 
 
- skupina A: Karlovarský, Ústecký a Praha 
- skupina B: Plze ský, Jiho eský a 2. družstvo St edo eského kraje (viz 5.1.1.) 
- skupina C: Liberecký, Královéhradecký a 1. družstvo St edo eského kraje 
- skupina D: Pardubický, Jihomoravský a Vyso ina 
- skupina E: Olomoucký, Moravskoslezský a Zlínský 
 
 
Kvalifika ní turnaj  se organizuje pro kategorie chlapci i dívky spole n  na jednom míst , 
po adatelem je ur ená krajská rada AŠSK R z p íslušné skupiny. Rozpis po adatelství 
kvalifikací je pro p íslušný školní rok vždy aktualizován – viz podrobn ji l. 21.1. této kapitoly. 
 
Do Republikového finále AŠSK R postupují vít zové kvalifika ních skupin a po adatel 
republikového finále. Republikové finále se uskute ní pro kategorie dívky a chlapci spole n . 
V každém sportu a kategorii se tak finálový turnaj organizuje vždy pro šest ú astník .  
Republikové finále AŠSK R probíhá na jednom míst  a trvá maximáln  dva a p l dne. 
Podrobn ji viz l. 21 této kapitoly. 
 
5.4. Postupový klí  v ostatních druzích sportu (výkon družstva se skládá ze sou tu    
       výkon   jednotlivc ) 
Vít zové krajských kol postupují p ímo do Republikového finále AŠSK R, po adatel finále má 
právo postavit do sout že své družstvo. Republikové finále AŠSK R se tak organizuje pro  
patnáct ú astník . Republikové finále AŠSK R se organizuje pro každý sport  a v kovou 
kategorii zvláš ,  jeho délka trvání  je jeden a p l dne. Pro efektivní využití podmínek po adatel  
a místních tradic je možné jednotlivé v kové kategorie uspo ádat bezprost edn  po sob .  
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5.5. Postupový klí   Poháru AŠSK R 
 

1. Jednotlivá Finále Poháru AŠSK R se uskute ní v p ípad , že se do sout že v daném kole 
p ihlásí alespo  t i družstva. Do celostátního finále pak nejmén  p t družstev. 

2. Z okrskových a okresních finále (nebo p ímo) postupují do krajského finále družstva 
v po tu ur eném v propozicích, které vydává p íslušná krajská rada AŠSK R. 

3. Z krajských finále postupují do Finále Poháru AŠSK R družstva podle po adí, v jakém se 
umístila v krajském finále. Celkový po et ú astník  Finále Poháru AŠSK R z jednoho 
kraje stanovuje po adatel. Kraj,  který uspo ádal krajské finále, má právo mít mezi 
ú astníky nejmén  jednoho zástupce.  

4. Pokud se Finále Poháru AŠSK R neú astní všechny kraje, po adatel má právo doplnit 
družstva i z jiných kraj  na po et stanovený v propozicích.  

 
6.  Po adatel m že na všech stupních sout ží vždy doplnit po et startujících svým družstvem  
(výjimkou je pouze kvalifikace, které se po adatel kvalifikace neú astní, leda že je  vít zem 
krajského finále). 
 
7. Sout ží se podle sout žního ádu uvedeného v propozicích pro jednotlivé sout že a podle 
sportovních pravidel daného sportu up esn ných VV AŠSK R.  
 
8. P ihlášky se zasílají na p edepsaných formulá ích (viz. kapitola 7.). Každý ú astník sout ží 
AŠSK R je povinen mít p i sout ži pr kaz pojišt nce p íslušné zdravotní pojiš ovny, u které je 
pojišt n. Po adatel RF AŠSK R si m že po projednání s garantem sportu vyžádat další doklad 
pro prokázání totožnosti ú astník  (OP, opis vysv d ení apod.). Tato skute nost musí být 
uvedena v propozicích. 
 
9. Startovat mohou pouze žáci a studenti ádného denního studia. editel školy svým podpisem a 
razítkem školy potvrdí prohlášení na p ihlášce, že: 
a) nikdo z p ihlášených není osvobozen od TV a nemá III. nebo IV. zdravotní klasifikaci 
b) všichni uvedení sout žící jsou žáky p íslušné školy a spl ují podmínky ú asti 
c) škola je / není lenem AŠSK R, nehodící se škrtne na soupisce. 
 
10. V sout žích Mezinárodní federace školního sportu (ISF) platí v kové omezení dané 
po adatelem. Ve školním roce 2009/2010 jsou to ro níky narození   1992, 1993 ,1994 a 1995. 
O vyslání na tyto sout že rozhoduje podle finan ních a jiných  možností VV AŠSK R. Sout že 
se zú ast uje zpravidla škola, která zvít zila v republikovém finále daného sportu. P i od eknutí 
ú asti vít zem další družstvo v po adí. 
 
11. Sportovní gymnázia se mohou zú astnit sout ží AŠSK R, ale pouze ti studenti  
a studentky, kte í nejsou za azeni v u ebních a studijních oborech 020 (420,620,820) se 
specializovanou výukou v daném sportu  
Za dané sportovní odv tví se považuje i sport složený z n kolika jednotlivých disciplín.  
V tomto p ípad  nemohou startovat žáci a studenti, kte í se v rámci studijního programu 
p ipravují ve sportu za azeném do p íslušného víceboje (nap . triatlonista nem že startovat v 
plavání, p espolním b hu a cyklistice, biatlonista nem že startovat  ve st elb  a v b žeckém 
lyžování apod.). Seznam sportovních gymnázií - viz kapitola 8. 
12.  Nedodrží-li kterékoliv družstvo podmínky ú asti s úmyslem získat neoprávn nou výhodu, 
m že být rozhodnutím po adatele ze sout že vylou eno. Takto vylou ené družstvo je následn  
povinno uhradit po adateli vzniklé náklady na jeho ú ast. 
 
13.  Ú astník m sout ží m že být proplácen p ísp vek  na jízdné ve výši dostupných slev. 
Konkrétní podmínky uvede po adatel v propozicích. 
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14. Po adatelé zasílají propozice školám minimáln  1 m síc (u Republikového finále AŠSK R a 
finále Poháru AŠSK 2 m síce) p ed termínem konání sout že. 
 
15.  Pr b h sout ží koordinuje po odborné stránce garant p íslušného sportu AŠSK R ve 
spolupráci s metodikem AŠSK R. Po organiza ní stránce zajiš uje sout ž p íslušná okresní nebo 
krajská rada AŠSK R ve spolupráci s konkrétním po adatelem. 
 
16. Ve všech kolech postupových sout ží AŠSK R jsou družstva povinna zú astnit se 
oficiálního zahájení a zakon ení sout že. Pokud nedodrží tuto podmínku, budou v oficiální 
výsledkové listin  za azena na konec mimo po adí. Mimo ádné situace eší sout žní komise 
s editelem závodu. 
 
17. Po adatel má právo vybírat od vedoucích družstev kauci na úhradu p ípadných škod. Její výše 
je ur ena propozicemi. Kauce se vrací po ukon ení celé akce, nenastane-li p ípad pro její 
opodstatn né užití.  
 
18. AŠSK R si vyhrazuje právo redukce po tu a rozsahu sout ží (nap íklad z d vodu 
nedostatku finan ních prost edk ). 
 
19.  Pojišt ní. Ú astníci sout ží a sportovních akcí po ádaných asociací nejsou pojišt ni proti 
úraz m ani krádežím a ztrátám. VV AŠSK R doporu uje len m AŠSK R, aby uzav eli 
individuální úrazové pojišt ní. Dále doporu uje, aby v p ípad  pojistné události využili možnosti 
zákonného pojišt ní žák  základních škol a student  st edních škol. 
 
20. Náhrady rozhod ím mohou být poskytovány podle úrovn  dosažené kvalifikace 
a následujícího sazebníku : 
 
Náhrada a finan ní odm na rozhod ím na školních sportovních akcích za p ldenní akci:  
 

Školní, místní 
(okrskové) finále 

okresní finále krajské finále kvalifikace 
a republikové finále 

0 – 100,- K  50 - 200,- K  100 - 300,- K  150 – 400,- K  
 
Pokud sout ž trvá déle, ástky se zvyšují podle po tu jednotlivých p ldn . Po adatel posuzuje 
vytížení jednotlivých rozhod ích a na základ  toho stanoví kone nou výši náhrady rozhod ím. 
VV  AŠSK R doporu uje u okresních a vyšších sout ží kvalifikovaného rozhod ího pro daný 
sport. U nižších sout ží sta í kvalifikace u itele TV. 
 
 
 
 
21. Organizace  Republikových finále a Finále Pohár  AŠSK R 
 
21.1. Kvalifikace na Republiková finále AŠSK R (dále jen kvalifikace)

a) Kvalifikace se organizuje jako jednodenní turnaj vždy pro jeden sport. Doporu ujeme  
(dle kapacity po adatele)  organizovat kvalifikaci  pro ob  kategorie (dívky, chlapci) 
sou asn  na jednom míst . Za átek kvalifikace doporu ujeme stanovit po adatelem 
nejd íve od 9.00 hodin. Organizátorem kvalifikace pro danou oblast m že být  p íslušná 
KR, OR AŠSK R nebo ŠSK pat ící dle rozd lení kraj  do dané oblasti. Koordinátorem 
každé kvalifikace je sekretá  VPP p íslušné krajské rady AŠSK R 

b) Propozice na kvalifikaci zpracovává p íslušná krajská rada AŠSK R, schvaluje je garant 
sportu  a metodik AŠSK R. Metodik dále p eposílá propozice na sekretá e VPP p íslušné 
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krajské rady a uve ej uje je na webových stránkách Asociace. Sekretá  VPP zodpovídá za 
p edání propozic ostatním kraj m v kvalifika ní skupin .  

c) Termín a místo konání kvalifikací navrhuje p íslušná krajská rada AŠSK R ve 
spolupráci s garantem sportu. Závazný rámcový termín kvalifikace je zve ej ován 
v brožu e „Ve ejn  prosp šné programy AŠSK R“ na p íslušný školní rok. Termínovou 
listinu Republikových finále AŠSK R, v etn  kvalifikací, up es uje pr b žn  metodik 
AŠSK R . 

d) V kvalifikaci mohou v každé v kové kategorii startovat vít zové krajského finále, u 
St edo eského kraje 1. a 2. družstvo (je-li spln na podmínka uvedená v odst. 5.1.2.), 
potvrzení p íslušnou krajskou radou AŠSK R. Po adatel se m že zú astnit kvalifikace 
pouze jako vít z krajského finále (u St edo eského kraje ve sportovních hrách i jako 
druhý v krajském finále – viz 5.1.1.) Po adatel republikového finále v daném sportu se 
kvalifikace nezú ast uje. Pokud startuje v krajském finále a zvít zí v n m, do kvalifikace 
postupuje další družstvo v po adí. 

e) Pokud se na kvalifikaci v daném sportu a kategorii  p ihlásí pouze jedno postupující 
družstvo z kraj ,  kvalifikace se nekoná a p ihlášené družstvo postupuje p ímo na 
Republikové finále AŠSK R. 

f) P ihlásí-li se na kvalifikaci v daném druhu sportu a jedné kategorii pouze dv  postupující 
družstva, mohou se dohodnout, kde se kvalifikace sehraje. Jestliže se nedohodnou 
kvalifikace se sehraje v kraji, kam byla zaslána ú elová dotace na sout ž, aktuální 
informace o míst  konání kvalifikace budou zve ejn ny na webových stránkách 
www.assk.cz.   

g) Pro kvalifikace a republiková finále v jednotlivých druzích sportu jsou pro po adatele 
závazné následující minimální hrací doby: 

 
Standardní hrací doba pro kvalifikace a RF SPORT 
Kategorie  IV (ZŠ) Kategorie  V.  (SŠ) 

poznámka 

Basketbal 4x 5 minut . . 4x 6 minut . . P estávka v pol. 5 min. 
Florbal 3x 10 minut h. . 3x10 minut h. . Posl. 2 min. utkání . . 
Fotbal 2x 20 minut h. .* 2x 30 minut h. . P estávka 5 min,   
Házená 2x 20 minut h. . 2x 20 minut h. . P estávka 5 min 
Volejbal 2 vít zné sety 2 vít zné sety Vít zný set na TB 

     
Legenda k tabulce: . . – istý as, h. .: - hrubý as, TB – tiebreak, * - minifotbal 

 
 

h) Sekretariát AŠSK R zašle na ú et p íslušné krajské rady ú elovou dotaci na kvalifikaci 
daného sportu. Tyto finan ní prost edky vyú tuje p íslušná  krajská rada v souladu 
s pokyny, uvedenými v pr vodním dopise spolu s ostatními dotacemi v termínu, který 
bude ur en sekretariátem AŠSK R. 

i)  Propozice na republikové finále obdrží vít z kvalifikace od po adatele kvalifikace 
(zodpovídá p íslušný sekretá  VPP krajské rady) 

j) Po adatel kvalifikace je povinen zaslat výsledky kvalifikace garantovi sportu a metodikovi 
AŠSK R nejpozd ji následující den po skon ení kvalifikace 

k) Po adatelství kvalifikací v p íslušném školním roce je p id lováno krajským radám AŠSK 
R, viz  podrobná tabulku  kap. 4.1. 
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21.2. Republiková finále AŠSK R a Finále Pohár   AŠSK R (dále jen RF) 
 

a) Organizují se u vybraných postupových sout ží a o jejich konání rozhoduje  
VV AŠSK R. Jejich ízením je pov en metodik AŠSK R, za technicko-sportovní 
stránku odpovídá garant p íslušného sportu. 

b) Výb r po adatele RF nebo Poháru RF, po ínaje školním rokem 2009/2010, bude záviset 
na termínu zaslání „P ihlášky na po adatelství RF“. Závaznou p ihlášku potvrzenou 
garantem sportu  bude možné zasílat metodikovi pr b žn  ve školním roce i na roky 
budoucí. Prioritou bude obsadit daný sport na následující školní rok. Metodik doporu í 
VV schválit daného po adatele. Po adatel bude o p id lení po adatelství informován 
metodikem bez odkladu. D vodem pr b žného p id lování po adatelství je v asné 
požádání o granty a jiné finan ní podpory. 

c) Organizace RF  probíhá podle metodiky „Kritéria pro organizování republikových finále 
AŠSK R“, která zájemci o po adatelství obdrží u krajských sekretá  ve ejn  
prosp šných program  (dále jen VPP)  nebo na sekretariát  AŠSK R. 

d) Vít zové krajských finále (nebo postupující na základ  kvalifikace) mají právo (ne však 
povinnost) zú astnit se RF. V p ípad  kolize termínu s jinou sout ží mohou právo ú asti 
postoupit dalšímu družstvu v po adí z krajského finále (kvalifikace). 

e) Po adatel RF (škola, ŠSK) postupuje na RF p ímo. Pokud ú ast v daném sportu  
a kategorii odmítne, u sout ží, kde se hraje kvalifikace, postupuje do RF další v po adí 
p íslušné kvalifika ní skupiny. U ostatních sport  se po adatel nenahrazuje jiným 
družstvem (z stává 14 družstev na kategorii). 

f) Vít z krajského finále posílá soupisku potvrzenou p íslušnou krajskou radou AŠSK R 
p ímo po adateli RF  v termínu dle propozic. Pokud je tento termín nesplnitelný (není 
ješt  znám postupující), zašle sekretá  p íslušné krajské rady po adateli alespo  oznámení 
o ú asti kraje v sout ži k danému termínu. U p ihlášky družstva, postupujícího 
z kvalifikace se již nevyžaduje potvrzení soupisky krajskou radou.  

g) Dojde-li ke zm nám na soupisce družstva do zahájení RF, je postupující  
z kraje (nebo postupující z kvalifikace) povinen p edložit na technické porad  k RF novou 
soupisku editeli sout že, nebo potvrzení o tom, že dodate n  nominovaní žáci jsou žáky 
p íslušné školy. Neu iní-li toto vedoucí družstva, nemohou dodate n  nominovaní žáci 
startovat. Pokud p esto startují, družstvo startuje mimo sout ž  
a v kone ném po adí se toto uvede ve výsledkové listin . 

h) Družstva startující na RF  jsou povinna zú astnit se oficiálního zahájení  
a zakon ení sout že. Pokud tuto podmínku nesplní, budou v oficiální výsledkové listin  
za azena na konec mimo po adí. Mimo ádné situace eší sout žní komise s editelem 
závodu. 

i) Pokud se nominované družstvo za kraj (postupující z kvalifikace) nedostaví na RF bez 
písemné prokazatelné omluvy zaslané nejpozd ji 3 dny p ed konáním RF (faxem, e-
mailem) a p íslušný kraj nepošle náhradu, je p vodn  nominované družstvo povinno 
uhradit po adateli náklady spojené s p ípravou jeho startu. 

j) Po adatel RF je povinen ve spolupráci s garantem sportu zpracovat propozice, které 
schvaluje metodik AŠSK R. Propozice musí být zaslány krajským radám AŠSK R a 
zve ejn ny na webových stránkách AŠSK R dva m síce p ed konáním RF. 

k) AŠSK R uzavírá s po adatelem RF AŠSK R  „Smlouvu o po adatelství Republikového 
finále / Finále Poháru AŠSK R “, na jejímž základ  zašle sekretariát AŠSK R na ú et 
p íslušné rady AŠSK R dohodnuté finan ní prost edky. Tyto finan ní prost edky 
vyú tuje po adatel nejpozd ji do trnácti dn  po skon ení akce a osobn  p edá vyú tování 
hlavní ú etní AŠSK R. (Pokud tak neu iní ihned po skon ení RF v míst  konání RF).  

l) Na RF sout ží vyhlášených MŠMT a AŠSK R, jež jsou uve ejn ny ve V stníku MŠMT 
jako sout že typu B a C na p íslušný školní rok, si hradí školy, které nejsou leny AŠSK 

R n které náklady, jejichž výše je uvedena  v propozicích, a to nejpozd ji p i prezenci na 
RF. 
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m) Ú astníci Republikového finále AŠSK R , lenové i ne lenové AŠSK R, hradí 
ú astnický poplatek  ve výši  200,- K  / osobu. 

 
n) Nasazení vít z  (postupujících) z kvalifika ních skupin do RF  AŠSK R  

(v etn  Finále Pohár ) pro školní rok 2009/2010. 
 

Skupina I. Skupina II. 
A D 
B E 
C                    F (Po adatel) 

 
Pozn.: Pro další roky se budou skupiny na RF (v etn  Finále Pohár ) posouvat ve sm ru 
hodinových ru i ek vždy o jedno místo. (Nap .: šk. rok 2010/2011 se A posune do II. skupiny a  F 
(po adatel) do I. skupiny.) 
 
21.3. Zajiš ování po adatel  Republikových finále a Finále Pohár  AŠSK R 
 
Metodik AŠSK R ve spolupráci s garanty sport  eviduje zájemce o po adatelství Republikových 
finále a finále Pohár  AŠSK R. P ihlášky je možno zasílat v pr b hu celého roku. Na návrh 
metodika rozhoduje o p id lení po adatelství VV AŠSK R, na nejbližším zasedání. Metodik 
následn  uv domí žadatele o p id leném po adatelství RF (Finále Poháru). 
 
 
 

3.2. DISCIPLINÁRNÍ ÁD AŠSK CR 
 
Výkonný výbor AŠSK R p ijal usnesení, kterým schválil následující zn ní disciplinárního ádu 
pro sout že po ádané  AŠSK R ve školním roce 2009/2010. 
 
Rozhodnými orgány pro posouzení p estupk  a porušení pravidel jsou: 

- sout žní komise (uvedena v propozicích) 
- územn  p íslušná OR AŠSK R 
- územn  p íslušná KR AŠSK R 
- disciplinární komise AŠSK R (jmenována VV na školní rok) 
- Výkonný výbor AŠSK R, kone ný rozhodný a odvolací orgán. 

 
1. Disciplinární komise na úrovni úst edí (DK): 

Složení komise: zástupce VV – p edseda, 1 zástupce garant  sport , metodik AŠSK R 
- komisi jmenuje VV AŠSK R vždy na p íslušný školní rok a je uve ejn na v brožu e VPP 

AŠSK R 
- komise eší p estupky a rozhoduje o nich na základ  návrhu p íslušného garanta sportu 

(metodika AŠSK R)  
- rozhodnutí schvaluje VV na základ  návrhu  disciplinární  komise. 
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2. kompetence v rozhodování – odvolací orgány. 
Disciplinární trest Úrove  sout že Porušení vydaných propozic 

Rozhoduje * Odvolací orgán 
Místní,  
okrskové kolo 

Sout žní komise OR AŠSK R KR AŠSK R 

Okresní kolo Sout žní komise OR AŠSK R KR AŠSK R 
Krajské kolo Sout žní komise KR AŠSK R DK AŠSK  R 
Kvalifikace Sout žní komise DK*  AŠSK R VV AŠSK R 
RF, finále Poháru Sout žní komise DK*  AŠSK R VV AŠSK R 
 
Organiza ní lánek AŠSK R rozhoduje o výši disciplinárního trestu na základ  prokazateln  
zjišt ných skute ností, které jednozna n  a nezpochybniteln  prokáží povahu p estupku. 
P ípadné odvolání proti rozhodnutí adresuje vždy ú astník vyššímu orgánu až po obdržení 
stanoviska územn  p íslušného orgánu ve lh t  do 15.dn . Po této lh t  je odvolání neplatné. 
 
3. klasifikace a tarifikace disciplinárních trest  (nám ty možných situací) 

 
3.1.  Porušení vydaných propozic p i dané sout ží (akci) – eší sout žní komise p i 

akci (pokud je rozhodnutí spojeno i s p estupkem  uvedeným v bod  b) a c) 
oznamuje to p íslušnému organiza nímu stupni AŠSK R) 

3.2.  Porušení sout žního ádu (kap.3.)  – družstvo je mimo po adí  
3.3.  Hrubé porušení pravidel sout žního ádu AŠSK R (kap.3.) 
a) neoprávn ný start sportovce za jinou v kovou kategorii – zákaz startu družstva 

školy v p íslušném sportovním odv tví v následujícím školním roce 
b) úmyslné zatajení skute ností - zákaz startu družstev školy ve všech sportovních 

sout žích od úrovn  okresu  po dobu jednoho roku. 
c) nabádání k podvodnému jednání – zatajování skute ností - zákaz startu družstev 

školy ve všech sportovních sout ží od úrovn  okresu po dobu dvou let. 
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