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Účast na soutěžích není povinná. Družstvo, reprezentující školu v daném sportu a dané kategorii,
by mělo být vybráno na základě přeboru školy v mezitřídních soutěžích (tzv. školní finále).
Postupové soutěže se organizují v okresních a krajských finále a republikovém finále.
V některých sportech je možný start (při dodržení podmínek věkové kategorie) i na světových
setkáních, pořádaných Mezinárodní federací školního sportu (International School Sport
Federation, zkráceně ISF).

SOUTĚŽE JSOU ZAŘAZENY DO ČTYŘ SKUPIN:
1. POSTUPOVÉ SOUTĚŽE, které se organizují přes okresní a krajská finále až do republikového

finále, mají celorepublikové zastoupení a jsou masového charakteru.

2. POHÁR AŠSK ČR se týká sportů s různě silnou tradicí, které nejsou dostatečně rozšířeny ve
všech krajích ČR, a soutěže nemusejí probíhat plošně. Pohárové soutěže mají odlišný systém
postupů dle počtu přihlášek.

3. KVALIFIKACE ISF, které se konají v dvouletých cyklech s cílem vybrat nejlepší tým
k reprezentaci ČR na mistrovství světa středních škol. Zde je povolena od roku 2016/2017
účast sportovních gymnázií a tato soutěž probíhá podle pravidel Poháru AŠSK. Účastníci si
hradí veškeré náklady spojené s touto soutěží.

4. NEPOSTUPOVÉ SOUTĚŽE, které se organizují podle zájmu a možností krajů a okresů většinou
jako jednorázové akce (nejsou součástí tohoto materiálu).

POSTUPOVÉ SOUTĚŽE A JEJICH ÚČASTNÍCI V MAXIMÁLNÍM ROZSAHU SOUTĚŽE:
Školní finále je základním článkem školních soutěží, kdy zpravidla soutěží družstva jednotlivých
ročníků o nominaci do školního týmu. Na základě této soutěže sestavuje učitel školní družstvo.

1. ŠKOLNÍ FINÁLE – školní finále je základním článkem školních sportovních soutěží, kdy
zpravidla soutěží družstva jednotlivých ročníků o nominaci do školního týmu. Na základě této
soutěže sestavuje učitel školní družstvo.

2. OKRESNÍ KOLO – okresní kolo se skládá z kvalifikace okresního kola (v případě, že je zájem škol
o účast vyšší než možnosti pořadatele – např. florbal, minifotbal, basketbal) a okresního finále:

• OKRESNÍ FINÁLE – družstvo sestavené z žáků jedné školy, přihláška školy podaná
pořadateli pověřenému KÚ se všemi náležitostmi. Pověřený pořadatel může v propozicích
upřesnit počet postupujících družstev do Krajského finále.

3. KRAJSKÉ FINÁLE – družstvo sestavené z žáků jedné školy, vítěz okresního finále či pověřené
družstvo pořadatelem příslušného Okresního finále. Krajské finále se vypisuje pouze v případě
účasti alespoň poloviny okresů příslušného kraje.

4. KVALIFIKACE – jen u některých druhů sportů dle dělení na skupiny A, B, C, D, E, viz dále.

5. REPUBLIKOVÉ FINÁLE (FINÁLE POHÁRU) AŠSK ČR – družstvo sestavené z žáků jedné školy,
vítěz krajského finále (u Poháru AŠSK ČR případně i další v pořadí) u soutěží projektu Sportovní
liga škol přihlášená postupující družstva z kvalifikace. Republikové finále AŠSK ČR se uskuteční
pouze v případě, že proběhnou krajská finále alespoň v osmi krajích ČR. Finále Poháru AŠSK ČR
se uskuteční, účastní-li se ho alespoň tři družstva.

SYSTÉM ŠKOLNÍCH SPORTOVNÍCH SOUTĚŽÍ
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KATEGORIE VI. B

KATEGORIE VI. A
Kvalifikace ISF (16–18 LET)

ročníky 20 60 , 20 50 , 20 40

KATEGORIE VI. B
Kvalifikace ISF (15–18 LET)
ročník  ,7002  y 2006, 2005, 2004

KATEGORIE V.
Studenti SŠ a příslušné

ročníky víceletých gymnázií

3. STUPEŇ – STŘEDNÍ ŠKOLY
A VÍCELETÁ GYMNÁZIA

2. STUPEŇ ZŠ
A VÍCELETÁ GYMNÁZIA

KATEGORIE VI. B

ročníky 2005, 2004, 2003, 2002

KATEGORIE III.
Žáci 6.–7. tříd a příslušné

ročníky víceletých gymnázií

KATEGORIE IV.
Žáci 8.–9. tříd a příslušné

ročníky víceletých gymnázií

1. STUPEŇ ZŠ
KATEGORIE VI. B

ročníky 2005, 2004, 2003, 2002

KATEGORIE I.
Žáci 1.–3. tříd

KATEGORIE II.
Žáci 4.–5. tříd
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VĚKOVÉ KATEGORIE

PRO ÚČAST DRUŽSTVA V SOUTĚŽI JE NUTNÉ SPLNIT TYTO PODMÍNKY:
1. družstvo je složeno z žáků jedné školy,
2. členové družstva musí odpovídat příslušnou třídou.

Všechny podmínky musí být splněny zároveň.

*VÝJIMKA: V kvalifikacích okresních kol a finálových kolech okresních kol mají mladší žáci právo startu
v nejbližší starší kategorii.

VÝKLAD: Žák čtvrté nebo páté třídy (kat. II.) může startovat v kategorii III. Žák šesté nebo sedmé třídy (kat.
III.) základní školy může startovat v kategorii IV. Studenti víceletého gymnázia, spadající do kategorie IV.,
nesmí startovat v kategorii V.

Start mladších žáků za starší není povolen od krajských kol.

UPOZORNĚNÍ 1: Pokud žák opakuje ročník, zařadíte jej do té kategorie, které by odpovídal, pokud
by ročník neopakoval. Případné odklady žáků nemají na podmínky startu pro školní rok 20 12 /20 22
vliv.

PŘÍKLAD: Žák sedmé třídy jednou propadl a nyní navštěvuje sedmou třídu. Dle věku by měl navštěvovat
osmou třídu. Pro účast v školních sportovních soutěžích bude zařazen do kategorie IV.
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NASAZENÍ VÍTĚZŮ KVALIFIKACÍ DO RF AŠSK ČR (VČETNĚ FINÁLE POHÁRU)
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UPOZORNĚNÍ 2: Pokud byl žák s odlišným mateřským jazykem zařazen do třídy o 1 či 2 ročníky
níže, má právo startu pouze v kategorii, kam spadá podle věku.

PŘÍKLAD: Žák XY ročníku narození 20 70 byl z důvodu odlišného mateřského jazyka zařazen do sedmé
třídy ZŠ /kategorie III./. Takovýto žák má pro školní sportovní soutěže právo startu pouze v kategorii IV.
U soutěží kategorie V. mají právo startu všichni studenti středních škol, kteří zatím nematurovali,
případně maturovali a mají stále status studenta příslušné střední školy. Ve školním roce
20 12 /20 22 může startovat v kategorii V. student ročníku narození 20 20 a mladší splňující
podmínky startu do soutěže.
Soutěže probíhají bez účasti studentů sportovních gymnázií.

NASAZENÍ VÍTĚZŮ KRAJSKÉHO FINÁLE DO RF (SLŠ JUNIOR)

ŠKOLNÍ ROK 20 12 /20 22

Další školní rok se každé písmeno posune ve směru hodinových ručiček (E se posune do II. skupiny a B do I. skupiny).

Další školní rok se každé písmeno posune ve směru hodinových ručiček (ze sk. I. se B posune do skupiny II.,
ze sk. II. se G posune do skupiny III., ze skupiny III. se K posune do skupiny IV. a ze skupiny IV. se N posune do skupiny I.).

SKUPINA I. SKUPINA II.

E F (pořadatel)

D C

A B

SKUPINA I. SKUPINA II.

B (JIC) A (HKR)

C (JIM) E (LIB)

D (KVA) F (MSL)

M (VYS) G (OLM)

SKUPINA IV. SKUPINA III.

N (ZLN) H (PAR)

O (STC) I (PHA)

P (pořadatel) J (PLZ)

L (UST) K (STC)
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WEBOVÉ STRÁNKY AŠSK ČR

Sledujte naše webové stránky a nic vám neunikne!
Najdete nás na www.assk.cz.

Na našich stránkách naleznete také užitečné manuály – Soutěžní a disciplinární řád AŠSK ČR (tzv.
Manuál A) a Seznam základních pravidel pro pořádání školních sportovních soutěží
(tzv. Manuál B).

Pro jejich vyhledání stačí přejít na odkaz www.assk.cz/sportovni-souteze/soutezni-manual.

Zajímá vás, co se děje ve světě školního sportu? Baví vás číst reportáže a rozhovory ze soutěží?

SOCIÁLNÍ SÍTĚ AWEBOVÉ STRÁNKY SOUTĚŽÍ

Aby vám neunikly nejhezčí momenty ze školních sportovních akcí, sledujte také sociální sítě AŠSK
a webové stránky jednotlivých soutěží.

Asociace školních sportovních klubů ČR

fb.com/asskcr

www.sportujveskole.cz
www.mcdonaldscup.cz

www.isfsports.org
www.stredoskolskypohar.cz

KONTAKTY A INFORMAČNÍ ZDROJE

AŠSK ČR, z. s.
/999 ályboratS    a1

941 00 Prah 4a             ejáH-

  407 541 137

sekretariat@assk.cz

IČ 45773688

4





MEDIÁLNÍ PARTNEŘI

PARTNERSKÉ SVAZY A FEDERACE

OFICIÁLNÍ PARTNEŘI

GENERÁLNÍ PARTNER


