
Mikulecká sportovní liga (MSL) 
školní rok 2017/2018 

 
Celoroční soutěž je vypsána pro žáky ZŠ a MŠ Mikulčice o nejlepšího sportovce ZŠ Mikulčice  
ve školním roce  2017/2018. MSL začíná 4. září 2017 a ukončena bude 27. června 2018. 
 
 
Kategorie MSL pro školní rok 2017/2018 a počty žactva 

 rok narození  Ch D 
Atletická školka 2011 – 2013 2 6 společná celkem 8 
Mini přípravka 2009 – 2010 15 25 
Přípravka 2007 – 2008 24 21 
Mladší žactvo 2005 – 2006 22 18 
Starší žactvo 2003 – 2004 16 16 
Dorost 2001 – 2002 3 3 společná celkem 6 
 Celkem 82 89 171 žáků a žákyň  

 
Ve školním roce 2017/2018 bude společná kategorie atletická školka žáci a žákyně 8 sportovců  
a kategorie dorostenci a dorostenky - 6 sportovců. Vyhodnoceno bude v tomto školním roce  
v 10 kategoriích a ve dvou kategoriích absolutních vítězů -  jeden žák a jedna žákyně. 
 
 
Bodování akcí do MSL   

20 bodů - za 1. místo, 19 bodů za 2. místo a za každé další místo o 1 bod méně,  
20 bodů - za účast na Velké Moravě 2017, 
10 bodů - za reprezentaci ZŠ,  
10 bodů - za splnění atletických limitů jaro 2017, 
30, 20 a 10 bodů - za titul sportovec čtvrtletí na 1., 2. a 3. místě, 
5 bodů - za účast na sportovní akci družstev pořádaných AK, TJ a školou.  

Při účasti na domácích akcích s okresní účastí bude žactvo ZŠ bodováno z redukovaného pořadí.  
 
 
Bodované akce  MSL 2017/2018                               

a) Sportovní akce a akce reprezentující ZŠ dle harmonogramu sportovních. 
b) Statistické sledování ZDATNÝCH DĚTÍ a splněné jarní atletické limity 2018. 
c) Čtvrtletní vyhodnocení nejlepšího sportovce. 

 

Cena FAIR PLAY 
Součástí vyhodnocení MSL bude vyhlášení FAIR PLAY za školní rok 2017/2018 
 
Ustanovení: 

- při rovnosti bodů rozhodují body v jarní soutěži ZDATNÉ DĚTI 2018   
- pořadatelé si vyhrazují právo doplnit do bodování nově zařazené akce ve školním roce 

       
    
Mikulčice 1. 10. 2017 
 
         Mgr. Michal Bešta                    Jan Bělohoubek   
     koordinátor MSL, škola           statistik AO Mikulčice 


