
                                       
 
 

VI. Zimní olympiáda v alpských disciplínách lyžování  
a snowboardingu  

žáků základních škol okresu Bruntál 2022 
 

2. 3. 2022 
středa 

                                
     

                                                                                                                                                                                                                       
 

                                                 

 
 

          Ski areál ANNABERG, ANDĚLSKÁ HORA, středa 2. 3. 2022 
 
 

Závody jsou otevřené pro registrované i neregistrované žáky ve Svazu lyžařů České republiky základních škol okresu Bruntál 
 

================================================= 

 
 

Propozice závodu 
 

 
 

Pořadatel: SK Annaberg, z. s., tř. Práce 1710, Bruntál, PSČ 793 32 

                                                Základní škola AMOS š. p. o., Cihelní 6 Bruntál 

 
Technické zajištění: SK Annaberg z.s., ZŠ Amos, š.p.o., Bruntál, Středisko volného času Bruntál p.o.  
 

 

Místo konání: Ski areál Annaberg, Andělská Hora 
 

 

Datum konání : středa, 2. 3. 2022, 08.00 hod. 
 

 
 
Disciplíny : Obří slalom (1 kolový)             předžáci, předžákyně (1.stupeň ZŠ), mladší žáci,     
                                                                                       mladší žákyně, starší žáci, starší žákyně 

 
 
Snowboard OSL (1 kolový)     mladší žáci, mladší žákyně, starší žáci starší  
                                                  žákyně) 

 



 
 
Organizační výbor Ředitel závodu :         Mgr.  Petr Novotný 

Ředitel Ski areálu:         Dominik Beza 
Velitel tratí :          Dominik Beza 
Zdravotník:                      Mgr. Petr Novotný 

 
 

Informace: Petr Novotný, novotnypetrmgr@seznam.cz  +420 723 765 489 

www.annabergski.cz  (aktuální informace včetně kamery) 
 

 
Pravidla závodu: Závodí se dle pravidel lyžařských závodů, kategorie „C“  v disciplínách:  
 

 obří slalom (OSL) 
 snowboard obří slalom (SNOW) 

 
Tratě jsou pro zjednodušení v kategorii „C“ vytýčeny jedno terčově (OSL a SNOW).   
Závod se pořádá jako soutěž jednotlivců v jednotlivých věkových kategoriích dle školní docházky  
ve školním roce 2021/2022 a současně je týmovou soutěží škol okresu Bruntál. 
  
 
 
Věkové kategorie jsou stanoveny podle tříd, které žáci aktuálně ve školním roce 2021/2022 navštěvují: 
 
 
 

 A) předžáci OSL                                 1. –  3.ročník 
 A) předžákyně OSL                            1. –  3.ročník 
 B) předžáci OSL                                 4. –  5.ročník 
 B) předžákyně OSL                            4. –  5.ročník 
 mladší žáci OSL                                  6. -  7. ročník 
 starší žáci OSL                                    8. -  9. ročník 
 mladší žáci SNOW                              6. -  7. ročník 
 starší žáci SNOW                                8. -  9. ročník 
 mladší žákyně OSL                             6. -  7. ročník 
 starší žákyně OSL                               8. -  9. ročník 
 mladší žákyně SNOW                         6. -  7. ročník 
 starší žákyně SNOW                           8. -  9. ročník 
 pedagogové školy OSL                       ročníkem neomezeno  
 

 
 
Škola může obsadit každou kategorii a disciplínu nejvýše pěti závodníky v žákovské kategorii  
a pěti pedagogy.  Do výsledného pořadí škol se započítává, na základě umístění závodníka, dosažený 
bodový zisk všech závodníků v kategorii a disciplíně v celkovém pořadí 1. -  23. místo. Od 23. místa, 
včetně, všichni závodníci a závodnice školy, kteří dojedou do cíle, získávají pro svoji školu 1 bod.  
Ti závodníci, kteří nedojedou do cíle nebo budou na trati diskvalifikováni, jsou bez bodového zisku.  
Start mladšího závodníka ve své a následně ve vyšší věkové kategorii není přípustný. Žáci školy 
mohou startovat ve všech vyhlášených disciplínách. Škola nemusí obsadit všechny kategorie a disciplíny 
plným počtem žáků / žákyň / pedagogů. Rovněž nemusí obsadit všechny veškeré vypsané kategorie  
a disciplíny. 
 
Bodový zisk všech závodníků a závodnic v jednotlivých kategoriích a disciplínách  bude započítáno  
do celkového hodnocení pořadí úplných a neúplných základních škol v okrese Bruntál. 
 
Na základě zájmu přihlášených škol, konečného stavu přihlášek či nižšího počtu účastníků si pořadatel 
vyhrazuje právo sloučit kategorii mladších a starších žáků – žákyň, nebo naopak rozšířit o některou 
disciplínu kategorii 1.stupně ZŠ. 
 
 
 
 

mailto:novotnypetrmgr@seznam.cz
http://www.annabergski.cz/


 
 
 
Bodovací systém pro hodnocení pořadí škol:  

        

   1. místo                                     30  bodů 

   2. místo                                     25  bodů 

   3. místo                                     22  bodů 

   4. místo                                     20  bodů 

   5. místo                                     19  bodů 

   6. místo                                     18  bodů 

   7. místo                                     17  bodů 

   8. místo                                     16  bodů 

   9. místo                                     15  bodů 

 10. místo                                     14  bodů 

 11. místo                                     13  bodů 

 12. místo                                     12  bodů 

 13. místo                                     11  bodů 

 14. místo                                     10  bodů 

 15. místo                                       9  bodů  

 16. místo                                       8  bodů  

 17. místo                                       7  bodů  

 18. místo                                       6  bodů  

 19. místo                                       5  bodů  

 20. místo                                       4  body  

 21. místo                                       3  body  

 22. místo                                       2  body  

 23. místo - … poslední                   1  bod  
   
 
Přihlášky: Soupiska reprezentačního družstva školy bude odeslána z oficiální e-mailové 

adresy školy. Soupiska bude obsahovat jméno a příjmení, pohlaví, kategorii 
(ročník) a účast v disciplíně. Musí být elektronicky vyplněna na předepsaném 
formuláři pořadatele (tabulkový Excel), odeslána pořadateli na adresu  

novotnypetrmgr@seznam.cz   

 

Uzávěrka přihlášek:   Pátek  25. 2. 2022, nejpozději do 15:00 hodin   
 

 

Celodenní jízdné na vleku:      150,- Kč za přihlášeného závodníka žákovské kategorie.                     

                                        
                                       Celodenní skipas bude za školu uhrazena hotově do pokladny  
                                      SKI Annaberg, s.r.o. v kanceláři závodu. Plátce obdrží příjmový účetní doklad.  
                                        
 

Prezentace:                 Prezentace jednotlivých e-mailem přihlášených škol a vyzvednutím startovních čísel  
                                     proběhne ve srubové budově na parkovišti areálu SKI ANNABERG. 
  

 
Časový rozvrh:  

                     Výdej startovních čísel:                             08:00 – 08:30 hod. 
                      Rozježdění a prohlídka trati:                             08:30 – 09:15 hod. 

          Start 1. závodníka OSL                              09:15 dle aktuálního  
rozpisu disciplín a kategorií v den závodu  
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Předpokládané ukončení závodů cca v 13.30 hod - závisí na počtu přihlášených škol a závodníků. 
 
 
Vyhlášení výsledků: V prostoru startu do 30 minut po dojetí posledního závodníka. 
 

 
Ceny:   1. - 3. závodník v kategorii a disciplíně bude odměněn diplomem a medailí.               

                             1– 3. základní škola ve výsledném pořadí obdrží diplom a pohár. 
 
                                        Vítězná základní škola obdrží putovní pohár pořadatele SK Annaberg z. s. 
 

 
Pojištění: Všichni účastníci se závodu účastní na vlastní nebezpečí a školy jsou povinni mít 

uzavřené pro své žáky odpovídající pojištění. Pořadatel závodu není zodpovědný 
za případná zranění závodníků, činovníků nebo diváků. Pro závod je povinná 
homologovaná ochrana hlavy - přilba. Doporučujeme chránič páteře. Všichni 
účastníci zimní olympiády jsou povinni mít u sebe kartičku pojištěnce 
zdravotní pojišťovny. 

 

 
První pomoc : Zdravotníka a zajištění první pomoci v místě konání závodů zajistí pořadatel  

SK Annaberg. 
 

 
Protesty : Všechny protesty se předkládají písemně v cíli současně se vkladem 200,- Kč. 

V případě kladného vyřízení protestu se vklad vrací. 
 
Další informace:  

 Za ztrátu u startovního čísla účtuje pořadatel škole 200 Kč. 
 Parkování školních autobusů nebo osobních automobilů na parkovišti, v těsné 

blízkosti dolní stanice vleku, je pro všechny účastníky ZOH a v rámci tréninků  
či přeborů jednotlivých škol vždy zdarma. 

 
 Případné odvolání závodů ZOH:  v pondělí 28. 2. 2022, nejpozději do 10.00 hod.  

                                                          e-mailem a telefonicky přihlášeným školám. 
 

 
 
 
VÍTĚZOVÉ MINULÝCH ROČNÍKŮ 
 
2013    I. ZOH    Základní škola Žižkova 3, Krnov 
2015   II. ZOH    Základní škola Karlovice 
2018  III. ZOH    Základní škola Okružní 38, Bruntál 
2019  IV. ZOH    Základní škola Okružní 38, Bruntál 
2020   V. ZOH    Základní škola Vrbno pod Pradědem 
2021   COVID - 19 
2022   VI. ZOH    ??? 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
Kde nás najdete: 

 
MAPKA SKI AREÁLU ANNABERG 
 

 



      

 
 
 

 

 

 

 
                                                                                                                                                 Mgr. Petr Novotný v. r. 
V Bruntále dne 16. ledna 2022                                                                                         ředitel závodu 
  
 
 
 


