Propozice okresního kola
Atletický trojboj 2022 – 1. stupeň ZŠ
Datum konání: 15. června 2022
Místo konání: ZŠ Přeštice, Na Jordáně (nová škola)
Doba konání: 8.30-12.00 hod
Kategorie:

II. 4. - 5. tř.
smíšená čtyřčlenná družstva
(družstvo tvoří dva chlapci a dvě dívky stejné kategorie - viz manuál
AŠSK)

Doprava:

každá škola na vlastní náklady

Disciplíny:

Běh 50 m
Hod míčkem
Skok daleký

Hodnocení:

umístění nejlepších 3 družstev

Přihlášky:

do 10. 6. 2022, e-mailem: masat@zsprestice.cz
 jména závodníků vyplňte na přiložený formulář
a zašlete mailem do 10.6.
 každá škola může mít max. dvě družstva v kategorii
 s sebou přivezte soupisku závodníků AŠSK (příloha 2a)
potvrzenou vedením školy
 tretry povoleny

Postup:

Družstvo umístěné na 1. místě postupuje do krajského kola
Mgr. Radek Mašát , mobil 606 236 219
ZŠ Rebcova 386, Přeštice 334 01
masat@zsprestice.cz

PŘIHLÁŠKA NA SOUTĚŽ A SOUPISKA
(PREZENČNÍ LISTINA SOUTĚŽÍCÍCH A DOPROVODU)

Název, datum a místo konání akce: Atletický trojboj, 15. 6. 2022, Přeštice
Kategorie: II.
Školní k. Okrskové k. Okresní k. Krajské k.
Kvalifikace
Název školy (ŠSK )
Adresa (ulice, psč, obec), telefon, e-mail

Republikové finále

Vedoucí, trenér (jména) Adresa
(obec) Cup, 10. 5. 2022, Ostrava
McDonalds
Věková kat.
chlapci/dívky

Č.

Soutěžící (příjmení, jméno)

Rok narození

Třída

Poznámka

1A
2A
3A
4A
1B
2B
3B
4B
V ______________________

dne: __________

Výše uvedený seznam žáků má u vysílající školy uložený udělený výslovný souhlas se zpracováním osobních údajů pro
vyjmenované účely pořadatelem – jméno a příjmení, datum narození, zveřejňování výsledků a výsledkových listin,
fotografie a video. Originál výslovného souhlasu je uložený ve spisech žáků.
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.
Razítko a podpis ředitele školy

Příloha č. 2a

Částkova 78, 326 00 Plzeň, tel: 377 468 111, 201,
IČO: 49777700, č. ú.: 5980973379/0800

Prezenční listina soutěžících ve sportovních soutěžích
Název soutěže: ……………………………….....

Postupové kolo: ……….……………….....

Kategorie: …………………………………….......
Místo konání: …………………………………....
Rok
narození

Jméno a příjmení soutěžícího

Datum konání: …………………………........
Třída

Doložení
Škola, adresa školy
bezinfekčnosti
školy
O-T-N *

IČO

Výše uvedené osobní údaje jsou nezbytné pro evidenci a kontrolu soutěže ze strany Plzeňského kraje a MŠMT.
Nebudou použity k žádným jiným účelům.
Jméno, příjmení a adresa vedoucího družstva (pedagogického doprovodu):
……………………………………………………………………………

Razítko a podpis ředitelství školy:

V……………….............. dne:………………………...........
Škola potvrzuje, že žáci a žákyně uvedené 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. Škola potvrzuje, že
vedoucí družstva (pedagog) bude vykonávat dohled nad žáky po celou dobu
trvání soutěže, a to i cestou na soutěž a zpět

.

*O – platné očkování, T – negativní výsledek testu platný v den konání soutěže, N – prodělané onemocnění
covid-19 (neuplynulo více než 180 dní), vše dle aktuálně platných mimořádných opatření MZ ČR

