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STRUČNÝ POPIS 

Prostřednictvím projektu Sazka Olympijský víceboj, jehož součástí jsou disciplíny Sazka Olympijského víceboje 
a Odznaku Všestrannosti Olympijských Vítězů, podporují Český olympijský výbor a Sazka sportování dětí.

Sazka Olympijský víceboj se soustřeďuje na rozvoj pohybu všech dětí. Jeho hlavním cílem není soutěžit o nejlepší 
výkony, ale v průběhu běžných hodin tělesné výchovy zapojit co nejvíce žáků na základních školách a nižších stupních 
šestiletých nebo osmiletých gymnázií do osmi měřitelných disciplín a zároveň je motivovat k tomu, aby sportovali 
i ve svém volném čase. Každé dítě si může najít sporty, které mu nejvíc půjdou. Po splnění všech osmi disiplín totiž 
žáci dostanou sportovní vysvědčení – unikátní analýzu pohybových schopností. Ta dětem ukáže, pro které sporty 
mají největší předpoklady, jak je mohou rozvíjet a také kde se sportům ve svém okolí mohou věnovat. Pro žáky, kteří 
sportovní vysvědčení získali již ve školním roce 2014/2015, bude po splnění všech disciplín připraveno nadstavbové 
vysvědčení s analýzou zlepšení a doporučeními pro trénink.

Výraznou novinkou Sazka Olympijského víceboje pro tento ročník je plnění disciplín jednou ročně, čímž chceme 
snížit celkovou administrativu projektu a především usnadnit práci Vám, učitelům. 

Všem, kdo mají chuť soutěžit, a především malým sportovním talentům, pomáhá v rozvoji také Odznak 
Všestrannosti Olympijských Vítězů. Ti nejlepší se v rámci soutěže školních týmů mohou probojovat až do 
atraktivního republikového finále. Odznak Všestrannosti Olympijských Vítězů je složen z 12 disciplín. Po splnění 
alespoň 10 z nich a získání potřebných bodů žáci získávají odznak.

Každá škola se může zapojit do obou částí projektu najednou. Prvních 750 aktivních škol (ať už se účastní 
Sazka Olympijského víceboje nebo OVOV) získá jako bonus sportovní sety. Podrobnosti najdete v sekci Bonus 
pro prvních 750 aktivních škol.

Přihlásit se do projektu můžete od 15. září 2015 od 9.00 prostřednictvím odkazu  
www.ceskosportuje.cz/sazkaolympijskyviceboj. Spolu s registrací do Sazka Olympijského víceboje se zde 
registrujete také do OVOV. Díky jedné přihlášce na těchto stránkách se tak můžete zúčastnit obou soutěží, nebo 
pouze jedné, kterou si sami vyberete.

Školy, které se registrovaly v ročníku 2014/2015, se již nemusí opětovně registrovat a znovu zadávat všechny 
žáky do adminu. Postačí pouze aktualizovat některé údaje. Podrobnosti najdete v sekci registrace.

A na co se v průběhu ročníku 2015/2016 můžete těšit?

 −  Nejaktivnější školy v červnu odměníme sportovním vybavením v celkové hodnotě 500 000 Kč.

 −  Prvních 750 aktivních škol získá bonus ve formě sportovního setu v minimální hodnotě 2 000 Kč 
a pro žáky 1.–4. ročníků také nově Tréninkové deníky, které nahrazují Sportovní žákovské knížky.

 −  Nejaktivnější školy v disciplínách Sazka Olympijského víceboje se mohou těšit na společné sportování 
s ambasadory projektu během Tréninků s olympioniky.

 −  Školy zapojené do OVOV mají možnost setkat se s olympioniky v rámci krajských kol a především 
republikového finále, ale i dalších akcí.

 −  V průběhu celého ročníku proběhnou soutěže se sportovními svazy o lákavé sportovní vybavení pro školy. 
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KLÍČOVÉ TERMÍNY SAZKA OLYMPIJSKÉHO VÍCEBOJE  

Registrace: od 15. 9. 2015 od 9.00.

Spuštění adminu pro vkládání výsledků: od 15. 9. od 9:00.

Ukončení vkládání výsledků: 15. 5. 2016 ve 24.00.

Předání Sportovních vysvědčení: červen 2016.

Vyhlášení a ocenění nejaktivnějších škol: červen 2016.

Termín možnosti získání bonusu ve formě výběru sportovního setu a Tréninkových deníků  
(pro žáky 1.–4. ročníků): 30. 11. 2015 ve 24.00.

Pro získání Tréninku s olympionikem bude rozhodující aktuální zapojení školy k půlnoci 31. 3. 2016.  
Losování vítězných škol proběhne v dubnu 2016 a samotná realizace tréninků v září a říjnu 2016.

Tréninkové deníky: termín pro získání odměny za splnění podmínek je do 15. 5. 2016. Vyhodnocení a rozeslání dárků 
na školy proběhne do 31. 5. 2016.

Okresní kola OVOV: od března do poloviny května 2016.

Krajská kola OVOV: od poloviny května do poloviny června 2016.

Republikové finále OVOV: září 2016.

Odznaky OVOV rozesíláme za 10 splněných disciplín OVOV kdykoli v průběhu roku.

GARANT PROJEKTU 

Každá škola si zvolí vlastního garanta − nejlépe učitele tělesné výchovy, který bude mít na starosti povinnosti 
spojené s projektem.

Ředitel školy by měl projekt v rámci školy podpořit a dohlížet na jeho plnění, přičemž se na něj nevztahují žádné 
administrativní povinnosti.

Co by měl garant projektu zvládnout

 −  Garant (za pomoci ostatních učitelů) zajišťuje při hodinách tělesné výchovy plnění povinných disciplín co 
největším počtem žáků. 

Doporučujeme plnit disciplíny s ohledem na cíl, který si garant stanovil (vysvědčení a trénink s olympionikem = 
disciplíny Sazka Olympijského víceboje nebo odznak = disciplíny OVOV). Možné je samozřejmě plnit disciplíny 
Sazka Olympijského víceboje a OVOV současně nebo je kombinovat s ohledem na sportovní zdatnost žáků.

 −  Garant motivuje děti a snaží se je nadchnout pro účast v prestižním Sazka Olympijském víceboji.

 −  Zaznamenává výsledky žáků do interního online systému Sazka Olympijského víceboje (= admin) a ručí za jejich 
správnost společně s ostatními údaji včetně aktuální váhy a výšky žáků a e-mailového kontaktu na rodiče, který 
potřebujeme, abychom mohli rodičům poslat sportovní analýzu jejich dítěte. Garant proto informuje rodiče, že 
jejich e-mail bude využit výhradně pro tento účel. Formulář pro poskytnutí souhlasu rodičů najdete v adminu. 
Pokud rodiče nechtějí poskytnout e-mailovou adresu, může garant zapsat do kolonky svůj e-mail.

 −  V maximální možné míře zajistí propagaci projektu v rámci školy a mezi rodiči. Představí Sazka Olympijský 
víceboj rodičům na třídních schůzkách a v případě zájmu je bude informovat o výsledcích. 

 −  Žákům 1.–4. ročníků rozdá Tréninkové deníky, pokud je škola získala. 

 −  Dohlíží na dodržování daných pravidel a chová se v souladu s Chartou Sazka Olympijského víceboje.
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REGISTRACE  

Sazka Olympijský víceboj je určen všem školám poskytujícím základní vzdělávání na základních školách a na nižších 
stupních šestiletých nebo osmiletých gymnázií v České republice, které se zaregistrují na webových stránkách  
www.ceskosportuje.cz/sazkaolympijskyviceboj. Na těchto webových stránkách se školy mohou registrovat také do 
OVOV, jenž je součástí projektu Sazka Olympijský víceboj.

Školy s handicapovanými žáky se mohou Sazka Olympijského víceboje rovněž zúčastnit. Pro správné vyhodnocení 
výsledků je nutné, aby se škola při registraci jasně označila jako škola s handicapovanými dětmi. Aby se 
handicapovaný žák mohl do projektu zapojit, neuvádějte ho jako žáka omluveného z tělocviku, ale zařaďte ho mezi 
cvičící a v učitelském adminu v sekci Správa tříd a žáků vedle jeho jména zaškrtněte políčko „H“. Žáci s handicapem 
se nezapočítávají do celkového hodnocení školy, takže v případě, že nemohou splnit všechny disciplíny, neovlivní to 
výsledek vaší školy. Zároveň se ale i tito žáci mohou těšit na diplom za účast v projektu nebo dokonce na vysvědčení 
za osm splněných disciplín Sazka Olympijského víceboje nebo na odznak OVOV za deset splněných disciplín. Záleží 
jen na učiteli, jestli se daný žák víceboje zúčastní a které disciplíny absolvuje.

Poznámka: Školy, které se Sazka Olympijského víceboje účastnily již v předešlém ročníku 2014/2015, jsou 
automaticky zaregistrovány do nového ročníku. Tyto školy musí pouze aktualizovat vybrané údaje v adminu (název 
třídy, celkový počet žáků, počet žáků 1.–4. ročníku, seznam žáků v jednotlivých třídách, označení handicapu). 
Neregistrované školy se mohou registrovat během celého školního roku 2015/2016.

KATEGORIE ŠKOL 

Školy rozděleny do 5 kategorií, a to podle celkového počtu žáků na škole:

 −  do 100 žáků,

 −  101−200 žáků,

 −  201−300 žáků,

 −  301−450 žáků,

 −  nad 451 žáků.

BONUS PRO PRVNÍCH 750 AKTIVNÍCH ŠKOL 

Prvních 150 aktivních škol z každé kategorie (ať už se účastní OVOV nebo SOV), které do půlnoci 30. 11. 2015 budou 
mít s daným procentem žáků (viz rozdělení níže) splněny a nejrychleji zapsány libovolné tři disciplíny, obdrží unikátní 
kód, po jehož zadání si budou moci na určené internetové stránce vybírat sportovní vybavení v minimální 
hodnotě 2 000 Kč, a také získají Sportovní deníky pro žáky 1.−4. ročníků. Díky těmto deníkům budou moci děti plnit 
různé zábavné pohybové a výchovné aktivity i mimo vyučování. 

V případě, že podmínky pro zisk setu splní více než 150 škol v dané kategorii, rozhoduje doba zadání posledního 
výsledku disciplín do adminu. To znamená, že se lépe umístí škola, která bude mít nižší počet dnů, jež uplynuly od 
startu projektu do zadání výsledků rozhodujících pro zisk setu.

Minimální procento žáků, se kterými musí mít škola splněny tři disciplíny, aby získala bonus, je v daných kategoriích následující:

 −  90 % pro školy do 100 žáků, 

 −  75 % pro školy se 101−200 žáky, 

 −  50 % pro školy s 201−300 žáky,

 −  35 % pro školy s 301−450 žáky, 

 −  25 % pro školy nad 451 žáků. 
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Obsah sportovního setu

Obsah sportovního setu si z naší nabídky bude moci každá vítězná škola poskládat dle vlastní potřeby. V nabídce 
jsou např. měřicí pásma, kužely, rozlišovací dresy, gymnastické míče, badmintonové sety, pálky na stolní tenis, 
balanční podložky, švihadla a další. Počty kusů jednotlivého sportovního vybavení budou omezené. Proto 
doporučujeme poskládat si set co nejdříve, abyste měli možnost vybírat z co nejširší nabídky. Školám, které si set 
budou skládat později, se může stát, že některé vybavení již nebude k dispozici.

Garanti se budou moci podívat na nabídku sportovního vybavení do setů po přihlášení do učitelského adminu na 
webu Sazka Olympijského víceboje od 15. října 2015. Všem školám, které splní podmínky pro zisk setu již v první 
polovině listopadu, zašleme 16. listopadu 2015 unikátní kód, díky kterému pak bude možné složit si konkrétní set. 
Splnit podmínky pro zisk setu a zároveň vybrat ho bude možné do půlnoci 30. listopadu 2015, proto doporučujeme 
zadat výsledky pro zisk setu s mírným předstihem. Přesné informace o tom, kde garanti z úspěšných škol najdou 
stránky se sportovními sety, zveřejníme v adminu.

Tréninkové deníky

Tréninkové deníky jsou doplňkem, který nemá vliv na celkové hodnocení Sazka Olympijského víceboje. Deník je 
určen nejmladším žákům (1.−4. třída). 

Obsahuje různě obtížné zábavné úkoly sportovního charakteru, které děti plní ve volném čase mimo školní výuku. 
Obrázkový a hravý charakter deníku motivuje nejen děti, ale i rodiče ke společným pohybovým aktivitám. 

Tréninkový deník pro každého žáka 1.−4. třídy dostane prvních 750 aktivních škol (150 z každé kategorie, ať už 
budou plnit disciplíny Sazka Olympijského víceboje nebo OVOV), které do půlnoci 30. 11. 2015 budou mít s daným 
procentem žáků splněny a zapsány tři disciplíny.  

Za splnění nejméně 30 úkolů z Tréninkového deníku získá žák odměnu. Pro získání této odměny je nutné, aby garant 
do 31. 5. 2016 zaškrtnul v učitelském adminu u jména žáka či celé třídy políčko s označením „TD“, čímž potvrzuje, že 
žák/žáci splnil(i) podmínku stanovenou pro zisk odměny, kterou následně zašleme na adresu školy.

Zájemci z řad učitelů a rodičů si budou moci deník stáhnout na webu www.ceskosportuje.cz/sazkaolympijskyviceboj. 
Pro zisk odměny v tomto případě bude nutné kontaktovat organizátory na e-mailu viceboj@olympic.cz. Odměnu 
pak zašleme buď na adresu školy v případě, že je zapojena do Sazka Olympijského víceboje, nebo individuálně.

PLNĚNÍ DISCIPLÍN 

Přehled disciplín Sazka Olympijského víceboje (SOV) a OVOV a jejich prolínání (společné disciplíny).
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DISCIPLÍNY SAZKA OLYMPIJSKÉHO VÍCEBOJE 

Cílem Sazka Olympijského víceboje je zapojit do všech osmi disciplín co nejvíce žáků školy. Disciplíny se plní během 
hodin tělesné výchovy, kdy garant (učitel) zaznamenává výsledky žáků a následně je společně s údaji žáka vloží do 
online systému (adminu) na webových stránkách projektu. 

Disciplíny plní žáci minimálně jednou v průběhu celého školního roku 2015/2016. Disciplíny lze plnit i vícekrát za 
rok, přičemž platí poslední zapsaná hodnota ke dni ukončení možnosti vkládání výsledků do adminu, což je do 
půlnoci 15. 5. 2016.

Disciplíny:

1. Ohebnost: Hluboký předklon

2. Hbitost: T-běh

3. Silová vytrvalost: Zkrácené sedy-lehy

4. Rovnováha: Postoj čápa

5. Rychlost: Sprint 60 m

6. Běžecká vytrvalost: Zátopkův běh na 500 m (1. stupeň) / Zátopkův běh na 1 000 m (2. stupeň)

7. Výbušnost: Skok z místa (1. stupeň) / trojskok snožmo z místa (2. stupeň)

8. Síla: Hod basketbalovým míčem

Ke každé z disciplín bude na stránkách projektu k dispozici instruktážní video a rady, které vám pomohou ke správné 
metodice provedení a měření. Disciplíny jsou definovány ve spolupráci s FTVS, AŠSK a SportAnalytik tak, aby 
pokrývaly všech osm klíčových fyzických schopností dětí (rychlost, ohebnost, vytrvalost, sílu, hbitost, rovnováhu, 
silovou vytrvalost, výbušnost). 

Tabulku pro vpisování výsledků během hodin tělesné výchovy je možné stáhnout a vytisknout z adminu. Najdete ji 
v záložce Dokumenty a informace v sekci Dokumenty k víceboji.

Bodování disciplín uvádíme dále v samostatné kapitole – Hodnocení a odměny.

Sportovní vysvědčení

Po splnění všech osmi disciplín sestavíme žákovi individuální analýzu sportovních předpokladů SportAnalytik. Díky 
ní je možné každému dítěti poradit, jaké jsou jeho silné stránky, doporučit mu cviky na rozvoj slabších schopností 
a stanovit jeho pohybový typ spolu s okruhy sportů, ve kterých bude nejlépe rozvíjet svůj talent. Vedle toho žáci 
ještě získají doporučení na vhodné sportovní kluby v jejich okolí.

V tomto ročníku budeme rozdávat dva druhy analýz. Žáci, kteří osm disciplín splní poprvé, získají individuální analýzu 
sportovních předpokladů. Žáci, kteří získali analýzu sportovních předpokladů v minulém ročníku, tento rok obdrží 
sportovní vysvědčení s analýzou jejich zlepšení a s doporučením na trénink. 

Sportovní vysvědčení žáka

 − Podmínkou je, aby žák splnil všech osm disciplín.

Sportovní vysvědčení třídy

 − Podmínkou je, aby nejméně 50 % žáků dané třídy splnilo všech osm disciplín. 
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DISCIPLÍNY OVOV 

I v tomto školním roce jsou součástí Sazka Olympijského víceboje také disciplíny OVOV. Každý žák druhého stupně, 
který splní disciplíny Sazka Olympijského víceboje, bude mít zároveň splněny také tři disciplíny OVOV. Jde o tyto 
disciplíny: sprint 60 m, běh na 1 000 m, trojskok snožmo z místa. 

Tabulku pro vyplnění výsledků si je možné vygenerovat přímo z adminu a následně ji vyplněnou vložit zpět. Nebo lze 
vyplnit výsledky přímo v adminu.

Disciplíny OVOV je možné plnit kdykoliv během kalendářního roku.

Disciplíny OVOV:

 1. Sprint 60 m

 2. Skok do dálky

 3. Hod 2kg medicinbalem obouruč přes hlavu vzad 

 4. Shyby na šikmé lavičce po dobu 2 minut 

 5. Skákání přes švihadlo po dobu 2 minut

 6. Trojskok snožmo z místa

 7. Kliky po dobu 2 minut

 8. Leh–sedy po dobu 2 minut

 9. Hod míčkem 150 g

 10. Běh na 1 000 m

 11. Dribling s basketbalovým míčem

 12. Plavání

Odznak Všestrannosti Olympijských Vítězů

Podmínky pro jeho získání je možné plnit během celého kalendářního roku.

Je nutné mít splněno 10 disciplín OVOV, každou minimálně s desetibodovým ziskem (viz bodování disciplín OVOV), 
přičemž běh na 1 000 m, dribling a plavání jsou volitelnými disciplínami. To znamená, že do celkového bodového 
součtu se počítá výsledek jedné z nich.

Bližší informace o pravidlech, bodování, kategoriích a soutěži škol v OVOV naleznete zde:  
http://www.ceskosportuje.cz/sazkaolympijskyviceboj/ovov/.
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DOPLŇKOVÉ DISCIPLÍNY SAZKA OLYMPIJSKÉHO VÍCEBOJE 

V průběhu školního roku bude možné splnit dvě bodované doplňkové disciplíny (v každém pololetí jednu). Získané 
body se následně započtou do celkového hodnocení školy. 

Bodována bude disciplína, kterou garant za školu odešle prostřednictvím adminu a která bude splněna v souladu 
s podmínkami zadání doplňkové disciplíny.

Bližší informace k doplňkovým disciplínám uveřejníme v průběhu listopadu 2015 a v průběhu března 2016 na 
webových stránkách a v adminu pro garanty.

Za doplňkové disciplíny (celkem 2 za školní rok) bude možné získat nejvíce 20 bodů. Za každou doplňkovou 
disciplínu tedy maximálně 10 bodů. Body přiděluje komise složená z řad ambasadorů, společnosti Sazka, hlavního 
partnera projektu, a ČOV.

Body za doplňkové disciplíny se sečtou a připočítají se k celkovému hodnocení školy. Více o celkovém hodnocení 
školy najdete v samostatné kapitole – Závěrečné (celkové) hodnocení.

TRÉNINK S OLYMPIONIKEM (V RÁMCI PLNĚNÍ DISCIPLÍN SOV) 

Aktivní školy mohou v průběhu školního roku 2015/1016 získat celkem 28 návštěv olympioniků a legend z Českého 
klubu olympioniků. Během nich si děti vyzkouší nejrůznější tréninkové prvky, které sportovci využívají v rámci své 
přípravy například pro zvýšení fyzické kondice či lepší koordinaci. 

Do soutěže o Trénink s olympionikem se mohou zapojit všechny školy, které budou mít k půlnoci 31. 3. 2016 
minimálně s 94,1 % žáků splněno šest disciplín Sazka Olympijského víceboje, tzn. budou mít alespoň 95 bodů 
přepočet bodů za procentuální plnění disciplín naleznete v kapitole Závěrečné (celkové) hodnocení. Do hodnocení 
soutěže o Trénink s olympionikem se nezapočítávají body z doplňkových disciplín. Školy, jež splní dané podmínky, 
budou zařazeny do slosování, v jehož rámci vylosujeme z každého kraje dvě vítězné školy. Losování vítězných škol 
proběhne v dubnu 2016 a samotná realizace tréninků v září a říjnu 2016.

SOUTĚŽE SE SVAZY  

V průběhu školního roku budeme pořádat dvě soutěže se sportovními svazy. V rámci nich bude možné vyhrát 
sportovní vybavení a roadshow. Pravidla pro každou soutěž budou vypisována jednotlivě. 

BONUSY V PRŮBĚHU CELÉHO ROČNÍKU  

Během celého ročníku budeme vyhlašovat řadu dalších soutěží o hodnotné ceny (sportovní vybavení, lístky na 
sportovní události atd.).
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HODNOCENÍ SAZKA OLYMPIJSKÉHO VÍCEBOJE 

U Sazka Olympijského víceboje nezáleží na nejlepších výkonech. Cílem je, aby se žáci zapojili a splnili co nejvíce 
disciplín. Proto nejlepší školy budou ty nejaktivnější, které zapojí co největší procento svých žáků, a to v disciplínách 
Sazka Olympijského víceboje nebo v disciplínách OVOV.

 −  Celkový počet žáků školy minus žáci trvale osvobození z hodin tělesné výchovy tvoří 100 %, ze kterých 
vypočteme procento žáků, jež se do Sazka Olympijského víceboje zapojilo. 

 −  V průběhu celého školního roku bude možné získat při plnění disciplín maximálně 100 bodů (1 % = 1 bod).

 −  Do celkového hodnocení budou započítáni ti žáci, u kterých bylo vyplněno jméno, příjmení, výška, váha, 
e-mailový kontakt na rodiče nebo na garanta a k tomu mají splněno minimálně šest disciplín Sazka 
Olympijského víceboje nebo OVOV do 15. 5. 2016, kdy bude ukončeno vkládání výsledků do adminu.

 −  V průběhu Sazka Olympijského víceboje budou navíc probíhat dvě doplňkové disciplíny, které ohodnotíme 
maximálně 10 body za každou splněnou doplňkovou disciplínu (o počtu bodů rozhodne soutěžní komise). Body, 
které budou uděleny za tyto dvě doplňkové disciplíny, se sečtou a přičtou k závěrečnému hodnocení školy.

ZÁVĚREČNÉ (CELKOVÉ) HODNOCENÍ 

Souhrn bodů za splnění povinných disciplín a doplňkových disciplín.

Povinné disciplíny

 −  Během školního roku bude možné získat maximálně 100 bodů (1 % = 1 bod).

Procentuální splnění disciplín bude přepočítáváno na body se zaokrouhlením na celá čísla nahoru, tedy stejným, jaké 
je u procentuálního zapojení (např. splní-li škola na 67,4 %, získává 68 bodů).

Za sportovní disciplíny bude tedy možné získat do závěrečného hodnocení za celý školní rok nejvíce 100 bodů.

Za žáka, který splní disciplíny Sazka Olympijského víceboje, považujeme takového, který splní minimálně 6 z 8 
disciplín Sazka Olympijského víceboje nebo 6 z 10 disciplín OVOV a má je společně s váhou, výškou a e-mailem na 
rodiče nebo na garanta zapsané v adminu.

ZÁVĚREČNÁ VÝHRA 

Na konci tohoto ročníku Sazka Olympijského víceboje rozdělíme následující odměny:

Sportovní vybavení v celkové hodnotě 500 000 Kč.

V každé z pěti velikostních kategorií odměníme tři školy s největším celkovým počtem bodů (tedy bodů za povinné 
disciplíny a doplňkové disciplíny).

 − Odměna za 1. místo – sportovní vybavení v hodnotě 50 000 Kč.

 − Odměna za 2. místo – sportovní vybavení v hodnotě 30 000 Kč.

 − Odměna za 3. místo – sportovní vybavení v hodnotě 20 000 Kč.

V případě shody bude rozhodovat součtové hodnocení doplňkových disciplín, které určil předseda komise. 
V případě, že i tak nastane shoda, rozhoduje doba zadání posledního výsledku disciplín do adminu. To znamená, že 
se lépe umístí škola, která bude mít nižší počet dnů, jež uplynuly od startu projektu do zadání výsledků.
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Certifikát pro školu – podle zapojeného procenta žáků školy v povinných 6 disciplínách udělíme certifikát  
zlatý: 100 %, stříbrný: 75–99,9 %, bronzový 50–74,9 % nebo děkovný 30–49,9 %.

Certifikát pro garanta – odměna pro garanta za spolupráci při plnění a zadávání disciplín – pošleme jej garantovi 
přímo do školy.

Diplom pro žáka – při splnění nejméně jedné disciplíny v průběhu celého školního roku bude ke stažení v adminu.

Sportovní vysvědčení (analýza sportovních předpokladů) žáka v podobě zprávy – podmínkou je splnění všech 
osmi disciplín – analýzy pošleme do školy v tištěné podobě na konci školního roku.

Odznak OVOV – za 10 splněných disciplín.

PODMÍNKY ÚČASTI  

Účast v projektu Sazka Olympijský víceboj je dobrovolná.

Registrací v projektu Sazka Olympijský víceboj souhlasí škola s veškerými podmínkami a pravidly soutěže danými 
těmito Propozicemi, případně s dalšími podmínkami (souhrnně dále jen „Propozice“) stanovenými Českým 
olympijským výborem (ČOV).

Škola odpovídá za to, že bude dodržovat ustanovení těchto Propozic. 

V případě, že ČOV zjistí, že škola závažným způsobem porušuje některá ustanovení Propozic, je oprávněn takovou 
školu z projektu Sazka Olympijský víceboj vyloučit bez jakékoliv náhrady.

ČOV si vyhrazuje právo kdykoliv změnit podmínky projektu Sazka Olympijský víceboj. V takovém případě o tom 
informuje prostřednictvím webové stránky www.ceskosportuje.cz/sazkaolympijskyviceboj.

Jakékoliv ceny či výhry z projektu Sazka Olympijský víceboj nejsou právně vymahatelné.

O jakýchkoliv případných nesrovnalostech v podmínkách projektu rozhoduje Rada Sazka Olympijského víceboje.

Jakékoliv případné spory vzniklé v souvislosti s projektem Sazka Olympijský víceboj mezi Radou Sazka Olympijského 
víceboje a školou budou řešeny smírnou cestou.

Děkujeme všem vyučujícím, že v rámci fair play budou při plnění jednotlivých disciplín dohlížet a dbát na 
dodržování pravidel uvedených v instruktážních videích na webových stránkách víceboje.

KONTAKT  

Sazka Olympijský víceboj – viceboj@olympic.cz  nebo 720 402 199 (po–pá 10–14 hod.)

OVOV − info@ovov.cz nebo 731 900 700

Děkujeme Vám za spolupráci. Vítejte v našem týmu!

Organizační tým Sazka Olympijského víceboje


