
Mikulecká sportovní  liga  2019/2020 (MSL) 
 
24. ročník celoroční soutěže pořádané ZŠ Mikulčice a AO Mikulčice pro žáky ZŠ a MŠ 
Mikulčice. Jen to soutěž o nejlepší chlapce a dívky ZŠ v 10 kategoriích a o absolutní vítěze 
v kategorii chlapec a v kategorii dívka ve školním roce  2019/2020. Žákům a žákyním jsou za 
jejich účast na soutěžích školy přiděleny body dle stanoveného klíče (viz. níže). Soutěže jsou 
zveřejněny v harmonogramu sportovních akcí pro školní rok 2019/2020 a mohou být ve školním 
roce doplněny i o nové akce. 
Zahájení MSL  je 9. září 2019, ukončení 23. června 2020 
 

Kategorie   M S L pro školní rok 2019/2020  a počty žactva: 
                                                                                  Ch              D 
Atletická školka  rok narození 2013        0                5   
Mini přípravka   2011 - 2012    17          23 
Přípravka    2009 - 2010   15          24 
Mladší žactvo   2007 - 2008   21          21 
Starší žactvo   2005 - 2006   20          18 
Dorost    2004           7            2  společná celk. 9 

                                           Celkem                                     80          93       173 žáků a žákyň 
 

Bodování akcí do   M S L:   
20 bodů  -  za 1. místo, 19 bodů za 2. místo  a za každé další místo o 1 bod méně  

                    20 bodů  -  za účast na VM 2019 
15 bodů  -  za reprezentaci ZŠ  

                    10 bodů  -  za splnění atletických limitů jaro 2020 
     30, 20 a 10 bodů   -  za titul sportovec pololetí na 1., 2. a 3. místě     
   5 bodů   -  za účast na sportovní akci družstev pořádaných AO , TJ,  ZŠ  
Při účasti na domácích akcích s okresní účastí bude žactvo ZŠ bodováno z redukovaného pořadí.  
 

Bodované akce  M S L 2019/2020:                                
 

a) Sportovní akce a akce reprezentující ZŠ dle harmonogramu sportovních akcí pro žáky  
                    a žákyně ve školním roce 2019/2020. Harmonogram akcí je v příloze  MSL.  
b) Statistické sledování ZDATNÝCH DĚTÍ, nejlepší  třídy na VM a  splněné atletické 
    limity  jaro 2020 
c) Pololetní  vyhodnocení nejlepšího sportovce ZŠ Mikulčice 
 

Součástí vyhodnocení MSL bude vyhlášení   FAIR PLAY za školní rok 2019/2020  
a udělení ceny řídícího soutěže za školní rok 2019/2020 
  
Ustanovení: 
         - na každou sportovní akci MSL budou vydány propozice s popisem akce 
         - při rovnosti bodů rozhodují body v jarní soutěži ZDATNÉ DĚTI  2020  
         - medaile a plakety zajišťuje atletický oddíl po dohodě s partnery. 
 Mikulčice  25. 8. 2019 
 
         Martina Mikušíková                        Jan Bělohoubek   
vedoucí MSL v ZŠ a MŠ Mikulčice                                                       řídící soutěže MSL 
 



Atletický trojboj 2019 
soutěžení žáků a žákyň I. stupně ZŠ Mikulčice  

Termín: září – říjen 2019 v hodinách TV  
Místo: atletická dráha v Břízkách 
Startují: žáci a žákyně ZŠ Mikulčice v kategoriích a disciplínách dle programu AŠSK  
Disciplíny:   50 m – skok daleký – míček,      
I. kategorie    1. – 3. třída ročník  Rozhodčí: třídní učitelky I. stupně ZŠ 
II. kategorie  4. – 5. třída ročník  Rozhodčí: Petr Hrubý         
 
 

Atletický čtyřboj 2019 
soutěžení žáků a žákyň II. stupně ZŠ Mikulčice  

Termín: září – říjen 2019 v hodinách TV 
Místo: atletická dráha v Břízkách a tělocvična ZŠ 
Startují: žáci a žákyně ZŠ Mikulčice v kategoriích a disciplínách dle programu AŠSK  
Disciplíny:  sprint    -       60 m 
    vytrvalost -   III. kat. chlapci, 800 m, dívky  600 m,  
                                         IV. kat. chlapci, 1000 m, dívky 800 m 
     skok   -        skok daleký  

                       do soutěže se započítávají body z lepšího skoku 
    hod (vrh) -  III. kategorie míček 
          IV. kategorie chlapci koule 4 kg, dívky koule 3 kg 
III. kategorie   6. – 7. třída     ročník    
IV. kategorie   8. – 9. třída     ročník   
Rozhodčí:     Petr Hrubý, Martina Mikušíková        
 
Základní ustanovení: 
Pořadatel: ZŠ Mikulčice 
Místo: atletická dráha v Břízkách 
Pravidla: ve skoku dalekém, hodu a vrhu má každý závodník 3 pokusy 
Bodování: výkony se bodují podle tabulek ČAS z roku 1996 
Pořadí: pořadí určí nejvyšší počet bodů ze součtu 3 (trojboj) nebo 4 (čtyřboj) disciplín  
Ceny:  nejlepší tři v každé kategorii chlapců a dívek dostanou medaile (8 sad) 
Ustanovení: Průběžně informovat žáky o stavu soutěže a tím vzbudit jejich zájem o dosahování 
                    lepších výkonů v následných hodinách tělesné výchovy. 
                    Mimo soutěž u I. stupně měřit běh na 200 pro nominaci na Boba 
Poznámka: Průběžné výsledky budou na třídních nástěnkách a na školní sportovní nástěnce  
                    U dětí 1. třídy udělat základní výkony pro tabulky v disciplínách ZD 
 
Vyhlášení výsledků v aule ZŠ 
Mikulčice 27. 8. 2019   
Martina Mikušíková 
 
  


