V. Zimní olympiáda v alpských disciplínách lyžování
a snowboardingu
žáků základních škol okresu Bruntál 2020

Sportovní klub Annaberg, z.s
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Ski areál ANNABERG, ANDĚLSKÁ HORA, 5. 3. 2020
Závody byly otevřené pro registrované i neregistrované žáky ve Svazu lyžařů České republiky základních škol okresu Bruntál
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HODNOTÍCÍ ZPRÁVA
Pořadatel:

SK Annaberg, z.s., tř. Práce 1710, Bruntál

Organizační zajištění: SK Annaberg z.s., ZŠ Amos, š.p.o., Cihelní 6, Bruntál

Místo konání:

Ski areál Annaberg, Andělská Hora

Datum konání :

čtvrtek, 5. 3. 2020, 07.30 – 13.30 hod.

Disciplíny :

Obří slalom (1 kolový)

předžáci, předžákyně (1.stupeň ZŠ), mladší žáci,
mladší žákyně, starší žáci, starší žákyně, pedagogové

Snowboard OSL (1 kolový)
Organizační výbor

Informace:

Pravidla závodu:

mladší žáci, mladší žákyně, starší žáci starší
žákyně)

Ředitel závodu :
Mgr. Petr Novotný
Ředitel Ski areálu:
Josef Novák
Velitel tratí :
Josef Novák
Zdravotník:
Mgr. Petr Novotný
Petr Novotný, novotnypetrmgr@seznam.cz +420 723 765 489
www.annaberg.cz (aktuální informace včetně kamery)
Závodilo se dle pravidel lyžařských závodů, kategorie „C“ v disciplínách:
 obří slalom (OSL)
 snowboard obří slalom (SNOW)

Tratě byly pro zjednodušení v kategorii „C“ vytýčeny jedno terčově (OSL a SNOW).
Závod se pořádal jako soutěž jednotlivců v jednotlivých věkových kategoriích dle školní docházky
ve školním roce 2019/2020 a současně byl vyhlášen jako týmová soutěž škol okresu Bruntál.
Věkové kategorie byly stanoveny podle tříd, které žáci aktuálně ve školním roce 2019/2020 navštěvují:














předžákyně OSL 1. – 3. ročník
předžákyně OSL 4. – 5. ročník
předžáci OSL 1. – 3. ročník
předžáci OSL 4. – 5. ročník
mladší žákyně OSL
starší žákyně OSL
mladší žákyně SNOW
starší žákyně SNOW
mladší žáci OSL
starší žáci OSL
mladší žáci SNOW
starší žáci SNOW
pedagogové školy OSL

1. stupeň ZŠ
1. stupeň ZŠ
1. stupeň ZŠ
1. stupeň ZŠ
6. - 7. ročník
8. - 9. ročník
6. - 7. ročník
8. - 9. ročník
6. - 7. ročník
8. - 9. ročník
6. - 7. ročník
8. - 9. ročník
ročníkem neomezeno 

Ve čtvrtek 5. března 2020 proběhla v zimním areálu SKI Annaberg, s.r.o., již V. Zimní olympiáda v alpských
disciplinách a snowboardingu žáků základních škol okresu Bruntál. Z výjimečného nápadu sjezdových
nadšenců v roce 2013, se tak postupně zrodila tradice, která by měla vždy na přelomu zimy a jara přinášet
radost žákům a pedagogům základních škol a příslušných ročníku osmiletých gymnázií okresu Bruntál.
Ačkoliv byla letošní zimní sezóna jedna z nejméně teplotně i množstvím sněhové nabídky těch vydařených,
tak se přesto za nezměrného úsilí a finanční náročnosti organizátorů SK Annaberg, z.s.
a spolupořadatelům soukromé ZŠ Amos, š.p.o. podařilo závody uspořádat a poděkování rovněž patří
vedení šesti základních škol, které své reprezentanty do závodů vyslalo. Celkem v příjemném, polojasném,
po ránu mrazivém dni startovalo na V. Zimní olympiádě v alpských disciplinách a snowboardingu žáků
základních škol, ve třinácti vypsaných věkových kategoriích, 78 startujících. Jednotliví závodníci

a závodnice reprezentovali v tomto ročníku V. ZOH nejen sami sebe, nýbrž take 6 svých základních škol
z regionů bruntálska a vrbenska.
Potěšitelná byla především účast žáků těch úplně nejmladších, když v kategorii žáků 1. stupně se závodu
zúčastnilo celkem na 40 závodníků. Ačkoliv snowboardistů bylo výrazně méně než startujících v obřím
slalomu, a to celkem 13 ve všech kategoriích, dá se i nadále předpokládat, že tato poměrně nová, avšak
pro děti stále atraktivnější zimní disciplína bude mít v dalších ročnících zimní olympiády v propozicích svoje
nezastupitelné místo.
Organizátoři po skončení závodů předali 13 kompletních sad medailí i diplomů. Navíc první tři úspěšné
školy obdržely do svého trvalého držení poháry za 1. – 3. místo v celkovém pořadí a vítězná Základní škola
Vrbno pod Pradědem obdržela pohár putovní. Která škola jej převezme v roce příští, již VI. ZOH? Nechme
se překvapit, ale záměrem organizátorů je v této pěkné sportovní tradici i nadále pokračovat.
Děkujeme MSK za laskavé poskytnutí dotace a pevně věříme, že v roce 2021 budeme moci o tuto podporu
požádat opětovně v podobném dotačním titulu MSK při uspořádání již VI. Zimní olympiádě v alpských
disciplinách a snowboardingu žáků základních škol okresu Bruntál.
Ladislav Kozáček, předseda spolku
Mgr. Petr Novotný v. r.
Ve Světlé Hoře dne 28. března 2020

