
 

 

 

 

 

 

Komu je soutěž určena? – Žákům 6. – 9. třídy ZŠ Bratří Čapků, Ústí nad Orlicí  

Kdy bude probíhat? – Celý školní rok  
  

Pravidla:   

Během školního roku se uskuteční několik sportovních turnajů. Každý se může zúčastnit jednoho, 

nebo všech klání. Za umístění na 1. až 4. místě obdrží každý účastník body:   

 

1. místo – 4 body   2. místo – 3 body  

3. místo – 2 body   4. místo – 1 bod      (plavání je hodnoceno dvojnásobkem bodů) 
 

Bodují se pouze jednotlivci, ne celá družstva, tzn. vyhraji se spolužáky turnaj ve volejbalu – každý z 

nás obdrží 4 body. Soutěž má dvě kategorie – dívek a chlapců. Většina turnajů bude rozdělena na dvě 

skupiny VI. – VII. třída a VIII. – IX. třída 

Bodové hodnocení a celkový stav zaznamenává učitel TV.  

Sportovcem roku se stává ten, kdo bude mít na konci roku největší počet bodů za  

absolvované turnaje. V případě rovnosti bodů rozhoduje počet absolvovaných turnajů. Dále 

rozhoduje míra úspěšnosti v jednotlivých kolech.  
 

Předpokládané turnaje:  

1.  Fotbal - chlapci (září) 

2.  Skok vysoký – dívky + chlapci (říjen) 

3.  Florbal – dívky + chlapci (listopad) 

4.  Plavání – dívky + chlapci (listopad) 

5.  Lední hokej – chlapci (prosinec) 

 

6. Bowling – dívky + chlapci (prosinec)   

7. Přehazovaná – dívky (leden) 

8.  Streetball – dívky + chlapci (březen) 

9. Stolní tenis – dívky + chlapci (duben) 

10. Badminton – dívky + chlapci (duben) 

 

Pořadí soutěží se může během roku změnit, informace o datu konání jednotlivých turnajů a o 

průběžných výsledcích sledujte na nástěnce a webu ŠSK (http://www.jan-jetmar.wgz.cz/skolni-sportovni-klub) 

Průběžné pořadí žáků bude vyvěšeno na nástěnce TV, nebo k nahlédnutí u učitele TV.  

Proč to všechno absolvovat? – Nechci jenom doma sedět u televize nebo počítače a kynout.  

  

Co za to dostanu? – Titul „Sportovec roku“, nějakou cenu, ale hlavně vysportované, pružné a svalnaté 

tělo.  

Na vaši účast se těší učitelé TV.  

http://www.jan-jetmar.wgz.cz/skolni-sportovni-klub

