
Asociace školních sportovních klubů České republiky, z. s., 

Krajská rada AŠSK ČR Libereckého kraje, p. s., Okresní rada 

AŠSK ČR Semily p. s. a SVČ Žlutá ponorka Turnov 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
INFO-ZPRAVODAJ pro účastníky  

 
 

2. Republikového finále SLZŠ JUNIOR 
v atletickém 3boji  

pro II. kategorii AŠSK 
 

*** 
 

TURNOV, úterý a středa -20. a 21. září  2022 
 

Městský stadion Ludvíka Daňka, Skálova ul. 
 
 

  
 



A. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ 

1. Pořadatel: Z pověření Výkonného výboru AŠSK ČR v Praze 
pořádá OR AŠSK ČR Semily p. s. ve spolupráci se SVČ 
Žlutá ponorka Turnov, Městskou sportovní s.r.o.  

AC Turnov a ZŠ  28. října Turnov 

Republikové finále se uskuteční za finanční podpory: 

- AŠSK ČR 

- Města Turnov 

- Krajské organizace ČUS Libereckého kraje 

2. Adresa pořadatele: Mgr. Karel Štrincl – ředitel soutěže 

Mobil: 702 046 061 

e-mail: orassksm@seznam.cz  

Dotazy, informace, řešení problémů  

3. Termín konání: Úterý a středa – 20. a 21. 9. 2022, atletický závod 
se koná ve středu 21.9. 

4. Místo konání: Turnov, Městský stadion Ludvíka Daňka, Skálova ul. 

5. ÚČAST na RF Republikové finále 2022 je otevřenou soutěží. Startují 
zde zástupci z krajů ČR a z Prahy, družstva, která 
postoupila z okresních a krajských kol závodů, 
družstva aktivních škol, družstva pozvaná pořadateli 
akce. 

 Závodníci II. kategorie – smíšená 4 členná 
družstva  

(2 chlapci + 2 dívky),  žáci 4. a 5. tříd ZŠ,  

6. Přihlášky: Přihlášky na RF – provedli vedoucí družstev  
Je přihlášeno 32 družstev, tedy 128 závodníků 

7. Prezence: V závodní kanceláři, na Měst. stadionu  L. Daňka 
1. patro budovy na tribuně 

ve STŔEDU 21. 9. v době od 9 do 11 h. 
Vedoucí předloží: 

- 1x definitivní soupisku družstva 
(formulář č. 3z propozic) potvrzenou 
ředitelem školy, vyznačte členství v AŠSK 
ČR  

- potvrzené souhlasy GDPR     (formulář – 
P3) 

−  

8. další dokumenty − závodníci mají s sebou průkaz pojištěnce 
zdravotní pojišťovny (originál), 
uložený u vedoucího družstva 

9. na prezenci obdrží 
vedoucí družstev 

1. poukaz pro vyzvednutí obědového balíčku. 
a pitný režim 

mailto:orassksm@seznam.cz


10.dokumenty k závodu Vedoucí družstev obdrží startovní listiny RF – 
rozdělení závodníků do závodních skupin 
+ časový pořad závodu RF  

11.Finanční zabezpečení 
účastníků RF: 

Členům AŠSK ČR i nečlenům je hrazeno stravování 
a ubytování.  
Jízdné se neproplácí. 
Účastnický poplatek 200,- se neplatí / změna proti 
propozicím/ 

12.Ubytování: Na základě objednávek jsou některá družstva ze 
vzdálenějších krajů ubytovaná 
v kempu Sedmihorky – 6 km od Turnova směr 
Jičín 
Ráno, po snídani, je třeba ubytovnu vyklidit a 
zavazadla si vzít s sebou na stadion. Bus  pro 
ubytované, odjíždí od kempu v 9.15 h. 
 

13.Stravování: Ubytovaná družstva mají zajištěno stravování: 
večeře 20. 9. – v restauraci v kempu, v 19.30 h..  
/ hl. jídlo + koláč +1 nápoj / 
snídaně 21. 9. – v restauraci v kempu v 8 h. 
obědový balíček 21. 9.  – vyzvednou vedoucí 
družstev  na stadionu v 11 hodin 
další PITNÝ režim bude zajištěn ve stánku – přímo na 
stadionu 

14.Doprava: 

příjezd na stadion 
v Turnově : 

*************************** 

 

 

příjezd do kempu 

SEDMIHORKY 

Po  silnici z Turnova směr 
Jičín  jedete 6 km, za 
nádražím odbočit přes 
koleje do aleje, po  

 400m, odbočit dolu 
vpravo, po cestě vedle 
rybníka přijedete do 
kempu /jsou tam 
směrovky / 

 

 

 

 

 

Kdo pojede vlastní dopravou: 
• Po dálnici R 10 od Ml. Boleslavi a od Liberce 
•  v oblasti Turnova je nutno projet průtahem 

přes řeku Jizeru a odbočit do centra/ směr 
Semily/  

• Po silnici č. 35 od Hradce králové a od Jičína – 
vždy - dojet na náměstí Č. Ráje, odbočit vlevo 
do ul. Skálova. Po 400m je vlevo sokolovna a 
příchod ke stadionu L. Daňka. 

•  
Kdo přijede veřejnou dopravou ( vlak, bus), na 
vlak. nádraží v Turnově: 

• pro družstva ubytovaná v kempu bude 
zajištěn odvoz dle nahlášeného příjezdu do 
Turnova, v úterý 20. 9. na vlakové nádraží z tzv. 
terminálu pro busy - odpoledne zvl. busem, ze 
stanice „Z“ cca v 15.30 h. 

• , případně auty pořadatelů. 
•  ve středu 21. 9. bude zajištěn busem, či 

mikrobusem odvoz z kempu / v 9.15/ a z vlak. 
nádraží a terminálu v 9.30 a později, dle 
nahlášeného příjezdu výpravy veřejnou 
dopravou – odvoz mikrobusem na stadion 

• Po závodech – odvoz zpět na nádraží 
a na terminál, odjezd z místa odjezdu u 
stadionu v 16 hod. 



 

15.Dozor nad žáky: 

 

 Zajišťují vedoucí družstev, dle pokynů v propozicích  

www.atleticky3boj.webnode.cz /kap.“propozice“/ 

16.Úrazové pojištění: Dtto / pojistná událost se řeší přes pojistku školy / 

B. TECHNICKÁ USTANOVENÍ  

17.Podmínky účasti: Viz propozice 

18.Materiální zabezpečení: 

šatny 

Vybavení členů družstva   

• Školní dresy  / startovní čísla-obdržíte u 
prezentace / 

• Tretry a bloky jsou povoleny, štafetové kolíky 
budou k dispozici k tréninku 

• šatny – v budově na stadionu – jen na převlečení, 
družstva táboří na tribuně., WC – v budově 

• TEPLÉ OBLEČENÍ !!! 

19.Protesty: Viz propozice 

20.Soutěžní komise: hlavní rozhodčí, Jaromír Dědeček  
ředitel soutěže, Mgr. Karel Štrincl 
2 zástupci družstev (bude určeno na technické 
poradě) 

21.Technická porada: Uskuteční se 21. 9. 2022 na stadionu v 11.30 
hodin. Účastní se jí vedoucí družstev, zástupci 
pořadatele,rozhodčí./VIP zased. místnost.1. poschodí 

22.Soutěžní disciplíny: • Sprint – běh na 50m 
• Skok do dálky – z rozběhu odraz z 1m 

širokého pole, měření od místa odrazu / 3 
pokusy 

• Hod míčkem 150gr na dálku / 3 pokusy 
• Štafeta – 4 x 60m, v drahách 

23.Rozhodčí: 

Technická četa 

Včetně zapisovatelů k jednotlivým disciplínám 
zajišťuje pořadatel. 

Technická četa- zaměstnanci Měst. sportovní s.r.o. 
Turnov 

Pomocníci -  žáci ZŠ 28. října Turnov 

24.Startující: Viz propozice 

25.Pravidla: Viz propozice / jeden chybný start povolen / 

26.Systém soutěže: Hodnocení výsledků: 
• Bodování v PC programu „Republikové finále 

2019“, který výkony jednotlivců i štafety 
oboduje, sečte a vydá výsledky družstev i 
jednotlivců / chlapců i dívek /. 

O pořadí družstev při rovnosti bodů rozhoduje: 
• větší zisk bodů 4. závodníka v družstvu 

http://www.atleticky3boj.webnode.cz/


27.Ceny: Viz propozice 

28.Zdravotní služba: Je zajištěna pořadatelem – přítomnost lékaře + 
hlídky ČČK, SZŠ Turnov – v době konání závodů. 
V případě zdravotního problému v čase mimo závod 
/ na ubytovně/ - volejte záchrannou službu č.155 

29.Občerstvení: Základní pitný režim bude zajištěn pořadatelem. 
Další občerstvení je možno zakoupit v kiosku. 
Obědový balíček pro účastníky RF- viz stravování. 

30.Důležité upozornění: 1. Povinností družstev je zúčastnit se 
zahajovacího i závěrečného ceremoniálu. 
V případě nedodržení tohoto požadavku, 
bude tým hodnocen mimo soutěž. 

2. další text – v propozicích 
 

 

 

ČASOVÝ HARMONOGRAM 2. Republikového finále 
 atletického 3boje v Turnově  
 
ÚTERÝ - 20. 9. 2022   
 
15:00 - 

 
18:00 Příjezd výprav ze vzdálených krajů, ubytování v kempu Sedmihorky   

 - 19.30 Večeře v restauraci v kempu dle objednávek 

 
STŘEDA – 21. 9. 2022   
          8.00           snídaně ubytovaných účastníků v restauraci v kempu, odjezd z kempu v 9.15 h 
     od 10 hod.        beseda s A. S. Helceletem a E.Martínkovou – na stadionu (VIP místnost ) 

od 9.00 do 11.00 
 
 

10:00 – 12:00 

Prezence závodníků na atletickém stadionu v závodní kanceláři – 1.p. 
iI.patro 

A : C 
11:30 Technická porada (vedoucí družstev, pořadatelé, rozhodčí) 

12:00 Slavnostní zahájení RF na ploše atletického stadionu 

12:30 – 15:00 Závody v 3boji, štafety – podle časového programu  

15:30 Slavnostní zakončení RF, vyhlášení výsledků, ocenění 

 

Informace o Atletickém 3boji na webu: www.atleticky3boj.webnode.cz  
v kapitole „propozice“, včetně potřebných formulářů 

 

Těšíme se na účastníky 2. Republikového finále v atletickém 3boji ,  
které se koná v Turnově, v Českém Ráji, v Libereckém kraji. 

 Přejeme všem účastníků RF příjemný pobyt a kvalitní výkony a výsledky  
závodníkům. 

 
   Mgr. Karel Štrincl  Ing.  Mgr. Tomáš Zakouřil   Mgr. Zbyněk Chlumecký 
   ředitel Rep. finále  ředitel SVČ Žlutá ponorka   garant atletiky AŠSK ČR 

 
NA DALŠÍCH  STRANÁCH – KOPIE FORMULÁŘE Z PROPOZIC:  
 

- SOUPISKA K POUŽITÍ PRO PREZENCI  
 

http://www.atleticky3boj.webnode.cz/


 
- UBYTOVACÍ POUKAZ PRO UBYTOVÁNÍ V CHATÁCH V KEMPU SEDMIHORKY 

PŘIHLÁŠKA NA SOUTĚŽ A SOUPISKA 

(PREZENČNÍ LISTINA SOUTĚŽÍCÍCH A DOPROVODU) 

Název, datum a místo konání akce 

2. Republikové finále v Atletickém 3boji, 
21.9.2022, Turnov 
 

Věková 
kat. 

chlapci/dívky 

 

II.  

Školní k. Okrskové k. Okresní k. Krajské k. Kvalifikace Republikové finále 

Název školy (ŠSK) Adresa (ulice, psč, obec), e-mail, telefon 

  

IČO školy 
(*povinný údaj) 

 

Vedoucí, trenér 
(jména) 

Adresa (ulice, psč, obec), e-mail, telefon  

   
   

Poř. 
číslo 

Soutěžící 
(příjmení, jméno) 

Rok narození Třída Poznámka 
 

1.     
2.     
3.     
4.     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

 

V ______________________ dne: __________ 
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 
Potvrzení příslušné rady AŠSK ČR             
 
   

              

         

škola JE/NENÍ členem AŠSK ČR 
 

 

          



 

− 2. Republikové finále v Atletickém 3boji, 20. a 21.9.2022, Turnov 
-  

UBYTOVACÍ POUKAZ  
PRO UBYTOVÁNÍ ÚČASTNÍKŮ AKCE V CHATÁCH V KEMPU SEDMIHORKY 

Dle objednávky jsou jednotlivé výpravy ubytované v těchto chatách: 
        

škola   děti učitelka učitel řidič auto chata 

ZŠ        

Brno    2H + 2 D 1 1     F3 

                

Cheb   2H + 2 D 2     ano F4 

                

Vyškov   2H + 2 D   1   ano F5 

                

řidiči       1 2 a uč.   K6 

                

Jablunkov   2H + 2 D 1+ 1       K7 

                

Opava, Engliš.   2H + 2 D 1       K10 

                

Opava, 
Kylešovice   nepřijedou   

         
neobsazená   chata K9 

celkem  20 6 3 3   

celkem osob  32       

Pozn. 
ubytovací poukaz vytiskněte a předložte v 
recepci kempu    

 umístění příslušné chaty - viz plánek kempu    

vzhledem k předpokládanému chladnému počasí, budou zapnuty v chatách přímotopy   
před příchodem výprav do jednotlivých chat.     

 
příjezd 20.9.   
Cca 15.30 - 18.00  

 
 
odjezd v 9.15 21.9.     

umístění v chatě - jednotlivé výpravy škol - dětí + učitel/ka    

řidiči - samostatná chata K6      
Od 18 hod. je 

objednaný tzv. 

hrací dům „Mlýn“ 

STRAVOVÁNÍ : 
V RESTAURACI 
V KEMPU 
VEČEŘE v 19.30  
SNÍDANĚ V 8.00  

 

ODCHOD 
Z KEMPU 21.9.–  
V 9 h.  
ODJEZD BUSU – 
V 9.15 h.    za pořadatele 

Štrincl , tel. 
702046061    



 

 

  

       

 
 
 


