
Krajské finále 3. ročníku Českého poháru ZŠ a SŠ v kin-ballu 

(projekt podpořený Královéhradeckým krajem v rámci programu 14SPT02) 

Akce s názvem "Krajské finále 3.ročníku Českého poháru ZŠ a SŠ v kin-ballu" proběhla 

zcela v souladu s předloženoým harmonogramem. Jednalo se o jednodenní sportovní akci, v 

níž se utkaly ve třech kategoriích smíšené reprezentace základních a středních škol 

Královéhradeckého kraje. Jednalo se již o třetí ročník této akce, která je současně i 

postupovým kolem na celorepublikové finále, a proto postačila měsíční příprava, na níž se 

podílel realizační tým z řad pedagogů VOŠZ a SZŠ ve spolupráci s ČSK (Český svaz kin-

ballu). Na začátku ledna byl rozeslán na všechny pilotní školy v ČR, kde se kin-ball hraje, 

propagační leták, který upozorňoval na konání akce spolu se základními informacemi. Byly 

zpracovány technicko-organizační pokyny, které spolu s propozicemi byly odeslány na ZŠ a 

SŠ v Královéhradeckém kraji již 

13.1.2014.  

Pro zdárný průběh akce bylo třeba 

doškolit skupinu rozhodčích, 

seznámit je s novinkami v 

pravidlech a se specifiky 

rozhodování v zápasech nižších 

věkových kategorií. Toto doškolení 

proběhlo pod vedením lektorů z 

ČSK v tělocvičně VOŠZ a SZŠ v 

pondělí 20.ledna 2014. V průběhu 

ledna byla akce propagována na 

webových stránkách školy a ČSK, 

byl poslán článek s informací o 

konání turnaje do Hradeckého deníku, pozvánku na akci obdrželi i představitelé AŠSK, která 

se o tuto sportovní hru velmi zajímá.  

Turnaj byl po technické i materiální stránce včas a velmi dobře zajištěn a proběhl v 

upřesněném termínu ve středu 29.ledna 2014 ve školní tělocvičně ZŠ Milady Horákové. 

Turnaje se zúčastnilo 10 družstev, 

jednotlivé zápasy rozhodovali 

kvalifikovaní rozhodčí. Všem 

družstvům, která se umístila na 

prvních třech místech, byly předány 

poháry a hodnotné věcné ceny 

(materiál a náčiní potřebné ke hře), 

které umožní další rozvoj hry v 

jednotlivých školách. Všichni hráči na 

prvních třech místech ve všech třech 

kategoriích byli dekorováni 

příslušnými medailemi, všichni 

účastníci obdrželi diplomy. 

Tento projekt přispívá k rozšíření akční sportovní hry, která je vhodnou pohybovou aktivitou 

pro všechny žáky základních a středních škol do programu hodin tělesné výchovy. Kin-ball je 



hrou, která je přístupná všem, i méně nadaným, žákům a svým charakterem velmi přispívá 

ke zvyšování úrovně pohybové gramotnosti a míry pohybové aktivity dnešní mládeže. Její 

maximální rozšíření je velmi žádoucí a tento projekt je tomu nápomocen. 
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