
 

 2 kategorie – mateřské školy (ročníky 2015 a mladší) a základní školy (ročníky 2007 – 2014) 
 Princip - připravit akci, která podpoří sportování dětí a v rámci školního družstva a soutěživosti mezi 

školami v okolí města Kryry je motivuje k běhání. 
 Budou osloveni ředitelé ZŠ a MŠ, aby sestavili družstvo dětí, které se zúčastní běhu Kryry třikrát jinak, 

dne 11. 6. 2022. Počet dětí v družstvu je neomezený.  
 Děti závodí v rámci veřejného závodu a tak zároveň soutěží ve své kategorii i jako jednotlivci. 
 Při zapojení se do soutěží Školního poháru bude startovné za každého žáka zdarma. 
 Věcné ceny pro první tři ZŠ a MŠ. Vítězové obdrží putovní pohár. 
 Přihlášky se jmenným seznamem účastníků a jejich rokem narození posílejte na e-mail: info@pro-

sport.cz. 
 Více informací: Věra Melicharová, tel.: 703 132 131 a Roman Sladký, tel.: 777 122 998 
 Internetové stránky k akci Kryry třikrát jinak: www.pro-sport.cz 

 

1. Školní pohár ZŠ 
 Soutěží se v deseti kategoriích: hoši/ dívky 2013/ 2014; H/D 2011/2012; H/D 2009/2010 a H/D 

2007/2008. 
 V každé kategorii může startovat libovolný počet žáků. 
 V každé kategorii boduje prvních deset dětí. Body se přiřadí následovně: 1. místo – 11 bodů, 2. místo 

– 9 bodů, 3. místo – 8 bodů a dále po jednom bodu. 
 Body získané družstvem v každé kategorii se sečtou do celkového skóre. 

 

2. Školní pohár MŠ 
 Soutěží se ve dvou kategoriích: hoši 2015 a mladší a dívky 2015 a mladší. 
 V každé kategorii může startovat libovolný počet žáků. 
 V každé kategorii boduje prvních deset dětí. Body se přiřadí následovně: 1. místo – 11 bodů, 2. místo 

– 9 bodů, 3. místo – 8 bodů a dále po jednom bodu. 
 Body získané družstvem v každé kategorii se sečtou do celkového skóre. 

 


