
Krajské finále 5. ročníku Českého poháru ZŠ a SŠ v kin-ballu 

(projekt podpořený Královéhradeckým krajem mimořádným účelovým 

příspěvkem) 

Již pátý ročník Krajského kola Českého poháru ZŠ a SŠ v této míčové hře s postupem do 

jarního republikového finále v Praze ve všech 

třech kategoriích proběhl zcela v souladu 

s uvedeným harmonogramem a předloženými 

propozicemi. Jednalo se o sportovní akci, v níž se 

utkala školní  smíšená kin-ballová družstva ve 

třech věkových kategoriích, které jsou v souladu 

s propozicemi soutěží AŠSK, tedy v kategoriích 

III., IV. (ZŠ) a V. (SŠ). Vlastnímu jednodennímu 

turnaji předcházela dvouměsíční příprava, na níž 

se podílel realizační tým pedagogů z VOŠZ a SZŠ 

v Hradci Králové spolu s Českým svazem kin-ballu. Ten je již tradičním partnerem této 

soutěže. V rámci přípravy proběhlo doškolení rozhodčích, propagace akce na webu školy a 

Českého svazu kin-ballu i formou letáčků rozeslaných do škol.  

Turnaj byl po technické i 

materiální stránce včas a 

velmi dobře zajištěn a 

proběhl ve čtvrtek 17. 

března 2016. Již podruhé 

se toto krajské finále 

konalo ve velmi pěkném 

prostředí Střední 

odborné školy 

veterinární v Hradci 

Králové, kde je prostorná 

tělocvična a kde nám 

vedení školy vychází po 

všech stránkách vstříc. Za to jim patří velké poděkování. Turnaje se zúčastnilo 16 školních 

družstev z celého Královéhradeckého kraje, hrálo se na dvou hracích plochách současně a 

utkání řídili čtyři kvalifikovaní rozhodčí. Všem družstvům ve všech třech kategoriích, která 

obsadila první tři místa, byly předány poháry a medaile, všechna zúčastněná družstva 

obdržela diplom a  věcné ceny (různé sportovní náčiní, potřeby pro kin-ball), které budou 

moci družstva využít  přo další nácvik a zdokonalování se ve hře. 

První dvě družstva v každé kategorii postoupila do republikového finále, které se konalo ve 

dnech 13. a 14.dubna v Praze. 



III. kat.  ZŠ Milady Horákové     - v Praze 1. místo 
ZŠ Borohrádek              - v Praze  2. místo 

IV. kat.  ZŠ Borohrádek                -  v Praze 2. místo 
PSJG Hradec Králové     -  v Praze 4. místo 

 V. kat.  VOŠZ a SZŠ HK – Lions  - v Praze 1. místo 
             PSJG Hradec Králové     -  v Praze 5. místo 
 
Tento projekt účinně přispívá k dalšímu rozšiřování této pro všechny typy škol vhodné 
sportovní hry, jejíž velká výhoda spočívá v technické nenáročnosti, která z ní činí ideální 
pohybovou aktivitu přístupnou i méně nadaným žákům. Svou jednoduchým pohybovým 
obsahem, akčností a důrazem na týmovou spolupráci může významně přispět ke zlepšení 
úrovně pohybové gramotnosti školní mládeže. 
 
 
 

Realizováno za podpory Královéhradeckého kraje 

 


