
ODZNAK VŠESTRANNOSTI OLYMPIJSKÝCH VÍTĚZŮ - soutěž družstev 
 
Garant soutěže    
Ondřej Diviš           
José Martího 31, 162 52  Praha 6   
220 172 280, divis@assk.cz  

Vedoucí a administrátor projektu 
Jaroslav Koukal 
José Martího 31, 162 52  Praha 6 
220 172 387, jkoukal@volny.cz  

 
Kategorie III. (mladší žáci) 

tj.  žáci 6. a  7. tříd ZŠ nebo prim a sekund 8letých gymnázií, narození v letech 1997, 1998, 1999.  
Obě tyto podmínky musí být splněny současně.                                                                                          
 

Termíny Okresní kola              do 20. května 2011 
Krajská kola              do 10. června 2011 
Republikové finále    23.-26. června 2011 v Praze 
 

Počet 
startujících 

Družstvo tvoří 4 dívky a 4 chlapci stejné školy v dané věkové kategorii.  
Družstvo vede jeden vedoucí starší 18 let. 
 

Disciplíny 4 atletické – 60 m, skok do dálky, hod míčkem 150 g, 1000 m 
1 plavecká – plavání 2 minuty volným způsobem 
1 gymnastická – skákání přes švihadlo 2 minuty (alternativa k plavání) 
1 herní – dribling s míčem mezi dvěma metami (alternativa k běhu na 1000 m) 
2 testy výbušné síly – hod 2kg medicinbalem obouruč přes hlavu vzad, trojskok snožmo z místa 
3 testy dynamické síly – shyby na šikmé lavičce 2 minuty, kliky 2 minuty, leh-sedy  2 minuty 
 
Pravidla pro jednotlivé disciplíny OVOV byla zaslána všem okresním a krajským radám AŠSK ČR. 
Jejich aktualizovanou verzi najdete na webových stránkách OVOV (www.ovov.cz) a AŠSK ČR  
(www.assk.cz) do konce září 2010. 
 

Pravidla pro 
soutěž 
družstev 

Okresní a krajská kola soutěže družstev mohou být uspořádána v redukovaném počtu disciplín.  
Pro tyto účely jsou disciplíny OVOV rozděleny do 4 skupin takto: 
 
A - 60 m, skok do dálky, hod míčkem, běh na 1000 m 
B - plavání, švihadlo, dribling  
C - medicinbal, trojskok 
D – shyby, kliky, leh-sedy 
 
Okresní kola  (v jednom dni) 
Závodit se bude minimálně v 7 disciplínách, z toho budou: 
maximálně 2 (dvě) ze skupiny A a minimálně 1 (jedna) z každé ze skupin B, C a D (viz výše). 
Výběr disciplín stanoví pořadatel okresního kola podle místních podmínek a uvede je v propozicích. 
 
Krajská kola (v jednom nebo dvou dnech –  podle rozhodnutí příslušné Krajské rady AŠSK ČR a 
pořadatele) 
Závodit se bude minimálně v 7 nebo 9 disciplínách. Pokud jich bude 7, platí pro ně stejný klíč pro 
výběr, jako v okresních kolech. 
Pokud se pořadatel rozhodne uspořádat soutěž v 9 disciplínách, pak do programu zařadí: 
Maximálně 3 (tři) ze skupiny A plus minimálně 1 (jednu) z každé ze skupin B, C a D (viz výše). 
Výběr disciplín stanoví pořadatel krajského kola podle místních podmínek a uvede je v propozicích. 
 
Republikové finále (ve dvou dnech) 
Závodit se bude v celém rozsahu programu OVOV, tj. v 12 (dvanácti) disciplínách. Každý startující 
však bude závodit jen v deseti disciplínách. 
Rozdělení disciplín v Republikovém finále (do 2 dnů po sobě následujících) bude toto: 

1. den – trojskok z místa, hod medicinbalem, kliky, shyby na šikmé lavičce, leh-sed,  
plavání / skákání přes švihadlo 

2. den – 60 m, skok do dálky, hod míčkem, běh na 1000 m / dribling s míčem 
Do celkového součtu bodů družstva se počítají   součty 3 nejlepších dívek a 3 nejlepších chlapců. 
V případě rovnosti bodů u dvou nebo více družstev je rozhodující součet bodů 3. dívky a 3. chlapce. 
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Bodování Podle bodovacích tabulek OVOV. 
 

Postupový 
klíč 
 
 

Okresních finále se zúčastní školy, které se přihlásí příslušné okresní radě AŠSK ČR. 
O eventuálním startu více družstev z jedné školy rozhodne okresní garant OVOV společně 
s pořadatelem okresního kola (konkrétní varianta bude uvedena v propozicích pro dané okresní 
finále). 
 
Krajských finále se zúčastní vítězové okresů a další družstva podle dosažených bodů v okresních 
finále takto:  

Kraje: 
Počet družstev  

postupujících přímo 
do krajského finále 

Doporučený počet   
dalších postupujících  
do krajského finále  

Doporučený  
celkový počet 

družstev  
na krajském finále 

se  
3 -7 okresy 

3 až 7   
vítězové okresních kol 

9 až  5  
tj.  družstva dle dosažených bodů 

do počtu 12 
12 

PHA 
10+  

obvodů 

10  
vítězové okresních kol 

4  
tj. družstva podle bodů do počtu 

14 
14 

STC 
12 okresů 

12  
vítězové okresních kol 

4  
tj. družstva podle bodů do počtu 

16 
16 

 
Výběr družstev pro start v krajském finále dle dosažených bodů, stanoví krajská rada na základě 
doporučení garanta soutěže v kraji (minimální počet družstev pro poskytnutí dotace v krajském kole 
je 3). 
 
Republikového finále se zúčastní 14 vítězných družstev z krajů + dalších 6 družstev s nejvyšším 
počtem bodů z krajských kol (výběr družstev pro start v Republikovém finále na základě 
dosažených bodů stanoví administrátor projektu OVOV) a dále 
nejlepší jednotlivci, jejichž družstva se nekvalifikují ke startu na Republikovém finále.  
Postupový klíč pro start jednotlivců na Republikovém finále bude stanoven do 31.12.2010  
a zveřejněn na webových stránkách OVOV a AŠSK ČR. 
 
 

Organizátoři Okresní a krajská kola organizují okresní a krajské rady AŠSK ČR.  
Republikové finále organizuje společnost DECARO RMG ve spolupráci s Krajskou radou AŠSK ČR 
Praha.  
 

Výsledky Z okresních kol zaslat do 24.5.2011 na web OVOV  (www.OVOV.cz)   dále okresnímu garantovi 
OVOV, všem zúčastněným školám a administrátorovi projektu (koukal@assk.cz). 
Z krajských kol zaslat do 14.6.2011 na web OVOV (www.OVOV.cz), dále krajskému garantovi 
OVOV, všem zúčastněným školám a administrátorovi projektu (koukal@assk.cz). 
 

Financování Pořadatelé okresních a krajských kol obdrží účelovou dotaci na realizaci soutěže. 
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