Sokolská župa Tyršova - O D B O R V Š E S T R A N N O S T I
Kmochova 14, 280 02 Kolín II. - tel. 736 448 604 - e-mail – ztyrsova@sokol.eu

vydává

župního přeboru sokolské všestrannosti na cvičební rok 2017 / 2018
A. Základní ustanovení
1. Základní předpis
Soutěž sokolské všestrannosti je soutěží jednotlivců, v kategorii mladšího žactva i soutěží družstev.
Jejím obsahem jsou závody ve sportovní gymnastice, šplhu (kromě předškolních dětí, dorostenek a
žen), atletice a plavání (kromě předškolních dětí). Soutěž je postupová, končí přeborem ČOS. Až po
přebor župy se může pořádat jako soutěž otevřená i pro členy OS ČOS nebo členy jiných sportovních
organizací, registrované ve sportovních svazech. Přeboru ČOS (finále soutěže sokolské
všestrannosti) se mohou zúčastnit pouze závodníci oddílů všestrannosti T.J. Sokol,
neregistrovaní ve sportovních svazech.

2. Termíny jednotlivých župních soutěží, přihlášky a systém postupu
1.+ 2. část -

Sportovní gymnastika a šplh

Termín
:
Místo
:
Přihlášky :

sobota 21. dubna 2018
sokolovna Poděbrady
písemně do 13. dubna včetně na adresu pořadatele:
T.J. Sokol Poděbrady
Tyršova 26
290 01 Poděbrady
tel.: 325 615 303
e-mail: info@gymnastika-podebrady.cz

3. část

Plavání

-

Termín
:
Místo
:
Přihlášky :

neděle 22. dubna 2018
plavecký bazén Kutná Hora
písemně do 13. dubna včetně na adresu župy

4. část

Atletika

-

Termín
:
Místo
:
Přihlášky :

Kmochova 14
280 02 Kolín 2
tel.: 736 448 604
e-mail: ztyrsova@sokol.eu

sobota 5. května 2018
Městský atletický stadion Mirka Tučka Kolín – Borky
písemně do 30. dubna včetně na adresu župy:
Kmochova 14
280 02 Kolín 2
tel.: 736 448 604
e-mail: ztyrsova@sokol.eu
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Na přihlášky, došlé po stanovených termínech nebude brán zřetel!!!
Na základě přijatých přihlášek budou zpracovány Propozice závodu s podrobnými podmínkami –
činovníky závodu, časovým rozpisem a dalšími informacemi. TJ obdrží 5 dní před konáním závodu.
▪

Přebor ČOS ve všestrannosti mladšího žactva 2018
Pověřený pořadatel: župa Dr. Prostějovská, U Kalicha 2, 796 01 Prostějov
e-mail: sokol.zupapv@volny.cz
Místo a termín konání: Prostějov, 25. 5. - 27. 5. 2018
Termín odeslání závazných přihlášek je 14. 5. 2018
Propozice přeboru ČOS budou pověřeným pořadatelem vydány do 13. 4. 2018

▪

Přebor ČOS ve všestrannosti staršího žactva, dorostu a dospělých 2018.
Pověřený pořadatel: oddělení Odboru všestrannosti ČOS, Újezd 450, 118 01 Praha 1
e-mail: odbor.vsestrannosti@sokol.eu
Místo a termín konání: Praha, 1. - 3. 6. 2018
Termín odeslání závazných přihlášek je 21. 5. 2018
Propozice přeboru ČOS budou pořadatelem vydány do 20. 4. 2018

3. Kategorie
předškolní děti
mladší žáci a žákyně I
mladší žáci a žákyně II
starší žáci a žákyně III
starší žáci a žákyně IV
dorostenci a dorostenky
muži a ženy

6 let a mladší
7 - 9 let
10 - 11 let
12 - 13 let
14 - 15 let
16 - 18 let
19 let a starší

rok narození
rok narození
rok narození
rok narození
rok narození
rok narození
rok narození

2012 a mladší
2009 - 2011
2007 - 2008
2005 - 2006
2003 - 2004
2000 - 2002
1999 a starší

Pro zařazení cvičence (cvičenky) do příslušné kategorie rozhoduje rok narození. Cvičenec (cvičenka) může
závodit za starší věkovou kategorii. V tomto případě musí cvičenec (cvičenka) absolvovat všechna kola ve
všech odvětvích v jedné věkové kategorii. V žádném případě nesmí starší cvičenec závodit v nižší věkové
kategorii.

4. Postupový klíč závodníků a závodnic pro župní přebor z T.J. Sokol
• Soutěž ve sportovní gymnastice:
- omezuje se počet startujících v žákovských kategoriích z 1 T.J. na 8 v každé věkové kategorii –
viz bod č.3 tohoto rozpisu. U kategorií dorostu a dospělých není počet startujících omezen
• Soutěž ve šplhu:
- TJ, které se přihlásí do soutěže ve sportovní gymnastice, NEMOHOU přihlásit další závodníky
na šplh
- TJ, které nepřihlásí v dané kategorii závodníky do soutěže ve sportovní gymnastice, MOHOU
přihlásit v každé kategorii maximálně 4 závodníky na šplh
• Soutěž v plavání:
- omezuje se počet startujících v žákovských kategoriích z 1 T.J. na 8 v každé věkové kategorii
– viz bod č.3 tohoto rozpisu. U kategorií dorostu a dospělých není počet startujících omezen
- TJ, které nepřihlásí v dané kategorii závodníky do soutěže ve sportovní gymnastice, MOHOU
přihlásit v každé kategorii maximálně 4 závodníky a závodnice
• Soutěž v atletice:
- pro TJ,jejichž závodníci soutěžili ve sportovní gymnastice, je počet startujících jmenovitě
limitován výsledkovou listinou závodu ve sportovní gymnastice. Mimo tento počet mohou
přihlásit dalších 8 závodníků, z toho maximálně 2 v jedné věkové kategorii
- TJ, které nepřihlásí v dané kategorii závodníky do soutěže ve sportovní gymnastice, MOHOU
přihlásit v každé kategorii maximálně 4 závodníky, závodnice
Podmínkou účasti v přeboru ČOS je absolvování soutěže na úrovni župy. Dokladem je výsledková
listina. Do přeboru ČOS postupují pouze členové odborů všestrannosti T.J. Sokol.

2

5.

Podmínky účasti v přeboru župy:
a) V plném rozsahu platí "Systém soutěží odborů všestrannosti ČOS“ schválený náčelnictvem ČOS
dne 14. 9. 2016.
b) Přihláška je platná, pokud obsahuje všechny náležitosti, je v daném termínu doručena elektronicky
na stanovenou adresu, a je opatřena jménem náčelníka, náčelnice nebo předsedy odboru
všestrannosti T.J.!!! U prezence závodu nelze měnit nebo doplňovat jména přihlášených!!!
c) U prezence vedoucí družstva předloží za každého řádně přihlášeného závodníka:
1) platný členský průkaz ČOS – řádně vyplněný, podepsaný, s vylepenou fotografií,
s vylepenou členskou spolkovou známkou na příslušný rok a razítkem T.J. Sokol
2) průkaz zdravotní pojišťovny
3) prezenci provádí za všechny závodníky a závodnice z TJ jeden zástupce
d) Nevyžaduje se potvrzení o zdravotní prohlídce, za zdravotní stav nezletilých závodníků
zodpovídají rodiče a vysílající T.J. Sokol
e) Účast závodníků, registrovaných a startujících v soutěžích pořádaných Českou gymnastickou
federací (ČGF), Českým atletickým svazem (ČAS) a Českým svazem plaveckých sportů (ČSPS) je
povolena jen při absolvování všech čtyř soutěží a po schválení odborem všestrannosti mateřské T.J.
s uvedením jmen na společné přihlášce.Toto ustanovení neplatí pro účast na přeboru ČOS.
U každého registrovaného závodníka nebo závodnice bude na přihlášce uvedeno: registrace
SANKCE: V případě nedodržení tohoto ustanovení a následném zjištění opaku v případě nominace
na přebory ČOS bude TJ vyúčtována pokuta ve výši 2.000,- Kč za každé porušení!!!
f) každá přihlášená T.J. zajistí (podle účasti) pro soutěž ve sportovní gymnastice a atletice min. 1
rozhodčího pro mužské složky ( na každých 8 účastníků jednoho ) a min.1 rozhodčího pro ženské
složky na každých 8 účastnic jednoho - dále 1 rozhodčího pro soutěž v plavání
g) jakákoliv sokolská symbolika, umístěná na cvičebním úboru / mimo soutěže v plavání /
h) zajištění dozoru dětí v průběhu akce

6. Ekonomické zajištění
Technické zajištění soutěže hradí pořadatel = župa.
Cestovné – hradí vysílající T.J.
Startovné – SG = 50,- Kč, Šplh = 25,- Kč, Plavání = 25,- Kč, Atletika = 50,- Kč
Startovné bude vyfakturováno župou po skončení celého župního přeboru do T.J. Sokol dle
skutečnosti!!!

B. Technická ustanovení
7.Rozsah soutěže
kategorie

SG

předškolní děti
mladší žákyně I.

přeskok
hrazda
lavička
akrobacie

šplh

atletika

plavání

V letošním roce se župní přebor nekoná
tyč 3 m
běh 50 m
25 m
s přírazem
skok daleký start ze stoje
odraz z pásma
hod kriketovým
míčkem

běh-střední trať

300 m
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mladší žáci I.

přeskok
hrazda
kruhy
akrobacie

tyč 3 m
s přírazem
start ze stoje

mladší žákyně II.

přeskok
hrazda
kladina nízká
akrobacie
přeskok
hrazda
kruhy
akrobacie
přeskok
hrazda
kladina
akrobacie
přeskok
hrazda
bradla
akrobacie
kruhy
přeskok
hrazda
kladina
akrobacie
přeskok
hrazda
kruhy
bradla
akrobacie
přeskok
hrazda
kladina
akrobacie
přeskok
hrazda
kruhy
bradla
akrobacie

tyč 4,5 m
s přírazem
start ze stoje

mladší žáci II.

starší žákyně
III. a IV.
starší žáci III. a IV.

dorostenky

dorostenci

ženy

muži

8.

tyč 4,5 m
s přírazem
start ze stoje
tyč 4,5 m
s přírazem
start ze stoje
lano 4,5 m
s přírazem
start ze stoje

běh 50 m
skok daleký odraz z pásma
hod kriketovým
míčkem
běh 50 m
skok daleký
hod kriketovým
míčkem
běh 50 m
skok daleký
hod kriketovým
míčkem
běh 60 m
skok daleký
hod kriketovým
míčkem
běh 60 m
skok daleký
hod kriketovým
míčkem

25 m

300 m

25 m

300 m

25 m

300 m

50 m

600 m

50 m

800 m

xxx

běh 100 m
skok daleký
vrh koulí 3 kg

100 m

800 m

lano 4,5 m
bez přírazu
start ze sedu

běh 100 m
skok daleký
vrh koulí 5 kg

100 m

1.500 m

xxx

běh 100 m
skok daleký
vrh koulí 4 kg

100 m

800 m

lano 4,5 m
bez přírazu
start ze sedu

běh 100 m
skok daleký
vrh koulí 7,26 kg

100 m

1.500 m

Hodnocení župního přeboru soutěže sokolské všestrannosti
Vyhodnocení jednotlivých sportovních odvětví se provádí podle platných pravidel daných sportů:
SG se hodnotí podle platných pravidel SG.
Atletika se hodnotí podle platných pravidel atletiky, vydaných ČAS a platných bodovacích tabulek
pro atletické víceboje ČAS, upravených pro soutěže všestrannosti ČOS.

V plavání a šplhu se hodnotí podle platných pravidel plavání a šplhu, upravených
OV ČOS (určení pořadí podle dosažených časů).
Celkové umístění v Přeboru župy v sokolské všestrannosti vyhodnotíme podle vícebojařského
způsobu:
Celkové umístění v přeboru vypočteme podle celkového počtu dosažených bodů (v jednotlivých
disciplínách) podle nového hodnocení – v programu od OV ČOS.
V případě shodného počtu dosažených bodů o pořadí rozhoduje více 1., 2. …míst v jednotlivých
soutěžích.

9. Předpis
▪

SPORTOVNÍ GYMNASTIK A
Ženské složky soutěží podle Závodních sestav SG, platných od 19. 9. 2013.
Mužské složky soutěží podle Závodních sestav SG, platných od 1. 9. 2013
a změn v závodních sestavách mužských složek, platných od 1. 9. 2017
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▪ ŠPLH
Žáci a žákyně startují na startovní značce držením lana (tyče) jednoruč v maximální výšce 150 cm od
podlahy. Dorostenci a muži startují ze sedu. Cíl viditelným dohmatem na značku nebo nad značku ve výšce od
podlahy dle bodu 7. tohoto rozpisu.
Pořadí se určuje podle dosaženého času. Při ruční časomíře výsledný čas měřený na setiny zaokrouhlujeme na
desetiny směrem nahoru (příklad: čas 8,51s zaokrouhlíme na 8,6s). Při použití elektronické časomíry se
započítává čas měřený na setiny. Závodník, který nedošplhá, nebude hodnocen ani v celkovém hodnocení.
▪ ATLETIKA
Rozsah disciplín dle bodu 7. tohoto rozpisu. Závodí se podle pravidel atletiky, víceboje.
Sprint:
každý závodník běží závodní trať 1x
Hod míčkem, vrh koulí:
každý závodník hází nebo vrhá 3x
Skok daleký:
každý závodník skáče 3x
Běh na střední tratě:
každý závodník běží zvodní trať 1x
Sprinty, běhy:
Podle pravidel atletiky při ruční časomíře výsledný čas všech běhů měřený na setiny zaokrouhlujeme na
desetiny směrem nahoru.
(např. čas 9,33s zaokrouhlíme na 9,4s čas 2:49,32min. zaokrouhlíme na 2:49,4min.).
Při elektronické časomíře platí čas naměřený na setiny sekundy.
Tretry jsou povoleny. Délka hřebů max. 6 mm !!!
Sprinty: Nízký start z bloků. Běh v drahách.
Běhy na střední tratě: Polovysoký start bez bloků, jeden nebo více běhů podle počtu závodníků a místních
podmínek. Zaznamenává se pořadí v cíli a dosažený čas. Pořadí v disciplíně (při více bězích) se určuje podle
dosažených časů.
Skok daleký, mladší žactvo I.:
Odraz musí být proveden ve vyznačeném pásmu 60 cm. Délka skoku se měří od místa odrazu tj. špičky
chodidla. Přesáhne-li špička chodidla vyznačené pásmo v místě blíže doskočišti, je skok hodnocen jako
přešlap. Při odrazu před pásmem (nedošlap) se měří délka skoku od hranice začátku pásma.
Ostatní kategorie závodí podle pravidel atletiky.
▪ PLAVÁNÍ
Plave se volným způsobem, podle příslušných pravidel plavání.
Výjimky:
• V kategorii mladšího žactva I. lze startovat i z vody.
• Pro všechny věkové kategorie je použito pravidlo dvojího startu
(pravidla plavání, SW 4.5 – 4.6).
• Pokud závodník zahajuje závod v plavání plaveckým způsobem znak, startuje z vody (SW
4,2, SW 6,1). O startu z vody uvědomí při prezenci startéra.
Pořadí se určuje podle dosaženého času.
Podle pravidel plavání při ruční časomíře výsledný čas měřený na setiny zaokrouhlujeme na
desetiny směrem dolů (příklad: čas 31,88s zaokrouhlíme na 31,8s). Závodník, který nedoplave,
nebude hodnocen ani v celkovém hodnocení.

10. Protesty
V atletice, plavání a šplhu může protest podat cvičitel řediteli soutěže do 15 minut po ukončení příslušné
disciplíny s vkladem 500,- Kč. Bude-li protest uznán, vklad bude vrácen. V opačném případě propadá vklad
ve prospěch pořadatele. Protest projednává komise: ředitel soutěže, hlavní rozhodčí závodu a vrchní rozhodčí
dané disciplíny.
Proti výsledné známce ve SG nejsou protesty přípustné.

11.

Odměny
V jednotlivých soutěžích ŽP - ( SG, šplh, plavání, atletika) obdrží závodníci na 1. – 3. místě diplom
V celkovém hodnocení župního přeboru obdrží závodníci na 1. – 3. místě medaili a diplom.
Dle postupového klíče Odboru všestrannosti ČOS postupují závodníci na přebory ČOS:
Nominace župní reprezentace bude provedena zároveň s vyhlášením celkových výsledků ŽP a
nemusí respektovat stanovené pořadí. Nominaci provádí župní náčelník a župní náčelnice, a to
s konečnou platností a plnou odpovědností.
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12.

Pojištění
Všichni účastníci, členové ČOS, jsou pojištěni v rámci pojištění ČOS (úrazové pojištění).

13.

Vyřazení závodníka ze soutěže
Pokud závodník nesplní podmínky Rozpisu soutěže.
Pokud se prokáže, že některý z uvedených údajů v přihlášce není pravdivý, bude závodník ze
soutěže vyřazen bez náhrady a vysílající složce bude vyměřena pokuta 2 000,-Kč, splatná
jeden měsíc po datu zjištění. V případě, že tato částka nebude uhrazena, nebude závodníkům
příslušné T.J. umožněn start v dalším soutěžním období v přeboru sportovní všestrannosti.
Pokud závodník nenastoupí na některé odvětví, či disciplínu nebo je diskvalifikován za porušení
pravidel, nejsou jeho výkony započítány do celkového hodnocení soutěže sportovní všestrannosti.
O diskvalifikaci rozhoduje hlavní rozhodčí jednotlivých odvětví v souladu s pravidly.
Pokud dojde ke zranění, které nedovolí v soutěži pokračovat, započítává se do celkového
hodnocení pouze disciplíny, které závodník úspěšně dokončil. Zranění musí být uvedeno v zápise
soutěže a ověřeno lékařem soutěže.
Pokud závodník nedokončí disciplínu (nedoplave, nevyšplhá), nebude v celkovém pořadí
hodnocen.
Závodník, který nedosáhne žádný platný výkon v dané disciplíně (tři nezdařené pokusy –
přešlapy ve skoku dalekém, hodu, vrhu; hody mimo výseč; druhý chybný start; dva neplatné
přeskoky ve SG atd.), získává za danou disciplínu 0 bodů a v soutěži pokračuje.

Příloha č. 1 – Dodatek č. 1 k sestavám mužských složek
Projednáno a schváleno Velkým župním náčelnictvem OV Sokolské župy Tyršovy dne 13. 9. 2017

Ing. Jana Kosařová v.r.
župní náčelnice

Josef Těšitel v.r.
župní náčelník
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